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RESUMO 
A terapia assistida por animais (TAA) é aplicada de forma vantajosa auxiliando nos tratamentos de diferentes doenças em 

áreas distintas, entre elas, destacam-se as Cardiopatias, não apenas atuando como abordagem terapêutica, mas também, como 

prevenção, reduzindo fatores de risco, intervindo diretamente na qualidade de vida. Objetivos: Analisar os efeitos fisiológicos 

da TAA em pessoas com cardiopatia em reabilitação cardíaca (RC). Identificando os níveis de cortisol circulantes, níveis de 

pressão arterial (PA), frequência cardíaca (FC) e saturação de oxigênio (SpO2) e comparando-os dentro de dois grupos: 

indivíduos que frequentem reabilitação cardíaca associada a TAA e outro, que frequentem somente fisioterapia. Métodos: O 

estudo em questão caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. A coleta de dados foi realizada a 

partir do acesso a dados de prontuários, bem como, a observação de 16 sessões com um protocolo padronizado. Foi 

estabelecido também, um método de avaliação e reavaliação funcional pelo número de repetições em que cada indivíduo 

realizasse o protocolo. Resultados: Não houveram alterações significativa nos sinais vitais PAS, PAD, FC e SpO2, entretanto, 

obteve-se ganhos funcionais com a prática da fisioterapia isoladamente. Em contrapartida, foi possível verificar resultados 

referentes a redução de cortisol com a prática da fisioterapia, estes resultados foram potencializados significativamente com 

a associação da TAA. Evidencia-se que a intervenção com o animal surte efeitos fisiológicos positivos na saúde do idoso 

hipertenso. 
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ABSTRACT 

Animal-assisted therapy (TAA) is advantageously applied to assist in the treatment of different diseases in different areas, 

including Heart Diseases, not only acting as a therapeutic approach, but also as a prevention, reducing risk factors, directly 

intervening in the quality of life. Objetives: analyze the physiological effects of TAA in people with heart disease undergoing 

cardiac rehabilitation (CR). Identifying circulating cortisol levels, blood pressure (BP), heart rate (HR) and oxygen saturation 

(SpO2) levels and comparing them within two groups: individuals attending cardiac rehabilitation associated with TAA and 

another, attending only physiotherapy. Methods: The study in question is characterized as a quantitative descriptive research. 

Data collection was performed based on access to medical records data, as well as the observation of 16 sessions with a 

standardized protocol. A functional evaluation and reassessment method was also established by the number of repetitions in 

which each individual performed the protocol. Results: As a result, there were no significant changes in vital signs SBP, 

DBP, HR and SpO2, however, functional gains were obtained with the practice of physical therapy alone. On the other hand, 

it was possible to verify results regarding the reduction of cortisol with the practice of physical therapy, these results were 

significantly enhanced with the association of TAA.Conclusion: It is evident that the intervention with the animal has positive 

physiological effects on the health of the hypertensive elderly. 
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 INTRODUÇÃO 

 

           A relação entre o homem e o animal teve início na Pré-História e se estabeleceu de maneira 

colaborativa, o animal protegia o homem fornecendo segurança e em troca recebia alimentação e um lar 

[1] . Na idade moderna, essa relação se tornou mais forte com a domesticação pela afetividade 

estabelecida. Pesquisas tentam cada vez mais, fundamentar que os animais quando em contato com 

pessoas, propiciam benefícios, nas condições de saúde física e psicológica [2]. 

A Terapia assistida por animais (TAA) é uma prática com critérios específicos onde o animal 

trabalha colaborando com a melhora de pacientes humanos em aspectos emocionais, sociais, físicos e 

cognitivos [3]. Trata-se diretamente da participação de animais de diferentes espécies, agregados nesta 

proposta de auxílio e amparo a pessoas que estão inseridas na realização de atividades e tratamentos de 

doenças. Entre os animais, os cães sobressaem comparados a outras espécies, já que, possuem uma 

grande capacidade de compreender e interagir com as informações humanas [4]. 

      A TAA vem sendo aplicada de forma vantajosa auxiliando no tratamento de diferentes doenças, entre 

elas, as Cardiopatias. Atuando como abordagem terapêutica,  

como prevenção, reduzindo fatores de risco e intervindo diretamente na qualidade de vida.  

     O termo Cardiopatia, está relacionado a qualquer doença que acometa o sistema cardiovascular. 

“Entre as mais diversas cardiopatias, destacam-se: a Cardiopatia Congênita, Coronariopatias, 

Miocardiopatias, Valvopatias, Arritmia Cardíaca e Cardiopatia Hipertensiva” [5].  

A cardiopatia hipertensiva ou hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como um estado 

clínico caracterizado pelos níveis mantidos da pressão diastólica acima de 90 mmHg e da sistólica acima 

de 140 mmHg. Cerca de 32 milhões de brasileiros são portadores de HAS, e na maior parte dos casos, é 

associada a mortes por doenças cardiovasculares, como AVE e Infarto [6]. 

A HAS apresenta duas classificações, a primeira representa 90% dos casos, cuja etiologia é 

desconhecida e denominada hipertensão primária e a hipertensão relacionada diretamente a outra 

patologia, corresponde a 5% dos casos e é nomeada como hipertensão secundária [7]. Os maiores fatores 

de risco para doenças cardiovasculares são: dietas irregulares, sedentarismo, utilização de álcool e tabaco 

sendo de suma importância a aplicação de políticas e estratégias para a prevenção e tratamento da doença 

[8]. 

 A presença de animais na vida de pessoas com doenças cardíacas está relacionada com 

diminuições nos níveis de stress, aumento da autoestima e diminuição significativa da pressão e 

frequência cardíaca desses indivíduos. Além de, aumentar a taxa de sobrevivência de pessoas que 

sofreram infarto agudo no miocárdio. Um estudo citado por Allen, et al [9], ao comparar cardiopatas que 

convivem com animais de estimação, em relação aos que não convivem com eles, evidenciou que o 

primeiro grupo se destacou em obter um maior índice de sobrevivência. 

A TAA pode ser introduzida para melhorar as condições de vida das pessoas com cardiopatias, 
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servindo como barreira na evolução da doença [9]. Apesar de ser um método pouco utilizado e estudado, 

fica a questão problema que norteará este estudo:  Quais são os efeitos fisiológicos da TAA em pessoas 

com cardiopatia em reabilitação cardíaca (RC). 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva de caráter quantitativo. A coleta de 

dados foi realizada a partir do acesso a dados de prontuários, bem como, a observação nas sessões de 

tratamento de pessoas com cardiopatia hipertensiva que frequentam a fisioterapia.  A pesquisa foi 

aplicada no Asilo Dom Bosco na cidade de Itajaí (SC).  O serviço do local, visa oferecer um cuidado de 

qualidade aos idosos, baseando-se nas necessidades de seus residentes, atendendo com ações 

preventivas, terapêuticas e de reabilitação nas diferentes áreas de atuação fisioterapêutica. 

Como critério de inclusão geral destacam-se: dois grupos de pessoas com cardiopatia 

hipertensiva e que não frequentavam a RC. E como critério de exclusão, indivíduos que não 

apresentavam HAS ou que frequentavam há muitos anos a RC, encontrando-se assim, estabilizados em 

sua condição. Bem como, ao grupo que frequentaram a RC associada a TAA, foi adicionado como 

critério de exclusão pessoas que relataram não gostar ou possuir fobia por animais, serem 

imunocomprometidas, ou apresentarem alergias ou problemas respiratórios. 

Nos dois grupos de pessoas sobre critério de inclusão, destacou-se: o primeiro nomeado como 

Grupo 1 sem o cão (Grupo 1sc), composto inicialmente por 3 pessoas com HAS que frequentaram a 

fisioterapia sem TAA e o outro nomeado como Grupo 2 com o cão (Grupo 2cc), por 3 pessoas com HAS 

que frequentaram a fisioterapia com TAA. Ficando evidente que, foi utilizado uma amostra por 

conveniência. Vale ressaltar que, a amostra foi reduzida durante a pesquisa por razões específicas de 

cada  integrantes. 

 Um integrante do grupo 1sc, foi retirado da amostra, pois, não estava presente no local e no 

período em que foi realizada a coleta de dados. Já o outro, participou de 11 coletas e se ausentou das 

demais por ter adoecido. Porém foram consideradas as coletas salivares dele antes da interrupção ao 

protocolo. No grupo 2cc, um dos integrantes foi eliminado, devido a impossibilidade de fazer as coletas 

de cortisol, pois, características salivares interferiram, já que, não apresentou quantidades salivares 

necessárias para os resultados. Ficando assim, no grupo 1sc a amostra com dois integrantes até a 11° 

sessão e a partir da 12°, apenas um. Já o grupo 2cc, contou com dois integrantes durante todo o período.   

 Os integrantes dos grupos inicialmente deveriam aceitar a participação sobre o estudo sendo a 

eles esclarecido individualmente quanto aos dados que seriam coletados, o acesso aos prontuários e a 

presença das pesquisadoras, a condutora do cão e o animal (para o grupo com TAA)  durante as sessões, 

e então, lhes foi assegurado ao assinar o termo de consentimento,  o sigilo dos dados coletados.  

A observação das intervenções possibilitou às pesquisadoras a oportunidade de registrar os 
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acontecimentos em tempo real. Sendo registradas em um instrumento próprio para posterior análise de 

possíveis correspondências com os níveis de cortisol, PA, FC e SpO2 referente a suas mensurações.  

Para a análise e comparação dos efeitos fisiológicos da TAA em pessoas com HAS em RC,  foram 

mensuradas PAS, PAD, SpO2, FC e dosado o nível de cortisol através da coleta de saliva, os exames 

solicitados foram custeados pelas pesquisadoras  processados no laboratório de análises clínicas da 

Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (UNIMED). 

 Para a realização dos encontros semanais foi estabelecido pelo fisioterapeuta responsável, um 

protocolo de exercícios em forma de circuito, o qual, foi aplicado durante todos os 16 encontros para 

ambos os grupos. O mesmo protocolo foi aplicado com a TAA, sendo que, foram estabelecidos 

exercícios pensados já na posterior associação com o cachorro. Foi estabelecido também, um método de 

avaliação e reavaliação funcional pelo número de repetições em que cada indivíduo realizasse o 

protocolo, podendo analisar sua evolução. 

O protocolo padronizado constava de aquecimento por 5 minutos de alongamento muscular de 

membros superiores (MMSS) e inferiores (MMII). Posteriormente, iniciava-se o circuito aeróbico 

associado a fortalecimento muscular de MMSS E MMII, bem como, dissociação de cinturas durante 20 

minutos, com os seguintes materiais: 3 cadeiras, 3 bolas pequenas, 3 bolas maiores e 3 cones para marcar 

o percurso, sendo de 6,8 metros de distância. Ou seja, um circuito completo totalizava 13,6 metros. 

 O circuito foi composto de exercícios de sentar-se e levantar da cadeira (4 vezes), exercício 

lúdico “esfregar” com rotação de tronco e flexão de ombro, cotovelo e punho.  Novamente se sentar e 

se levantar (4 vezes), e em seguida, fazer a caminhada de 6,8 metros até a marcação (cones).  No cone, 

fazer rotação de tronco para ambos os lados por 10 repetições e com os pés fixos no chão, finalizando 

com a prática de jogar a bola para o terapeuta (10 vezes) com máxima elevação de membros superiores 

possível. Após isso, caminhar o percurso novamente até suas cadeiras iniciais. E de acordo com a 

capacidade de cada paciente, iniciar novamente o circuito, realizando-o por 20 minutos.  Após a 

realização dele, foi repetido os mesmos alongamentos do início por 5 minutos como forma de 

desaquecimento. Vale ressaltar que, quando o cão foi associado ao protocolo citado acima, adaptações 

foram feitas. 

Em todas as sessões dos dois grupos, foram avaliados os níveis de PA, SpO2 e FC, antes e após 

o tratamento. Na oitava sessão de cada grupo, foi realizado uma média dos níveis de PA e FC coletadas 

e novamente na décima sexta sessão de ambos os grupos, foi feito outra média destes níveis, para que 

estes, possam ser comparados. Os níveis de cortisol foram coletados   em cada um dos grupos em três 

momentos: antes da primeira sessão, novamente após a oitava sessão e após a décima sexta sessão. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra final do estudo foi constituída por 4 pacientes todos do sexo masculino e com a idade 
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média de 66,25 anos de idade (DP ± 0,9 anos). Em relação aos dados coletados: PAS, PAD, FC e SpO2. 

Foram registrados em todas as sessões, porém, não foram encontradas alterações significativas entre os 

grupos, bem como, comparação significativa no pré-exercício e pós-exercício de cada sessão.  

Já as amostras de cortisol resultaram em dois valores: um valor pré-exercício físico e outro pós-

exercício físico para cada sessão. Os resultados encontrados no pré e no pós-exercício estão demostrados 

na figura I para parâmetros de comparação entre os dois grupos.  

 
        
        Fig.I Comparação dos resultados de cortisol em µg/dL  Pré e pós-exercício físico na 1°, 8° e 16° sessão entre os indivíduos do 

 Grupo 1sc e Grupo 2cc. 

 

 

Na figura I em questão, o grupo 1sc é caracterizado pelas cores azuis e o grupo 2cc, as cores 

verdes. Na primeira sessão pré exercício, os valores de cortisol em µg/dL para o grupo 1sc foram de 

0,150 e 0,210 e para o grupo 2cc, de 0,170 e 0,140, destacando que os indivíduos do grupo 2cc, iniciaram 

a sessão com valores de cortisol inferior ao grupo 1sc.  

Na 8° sessão pré exercício quando o cortisol foi coletado novamente foi possível analisar suas 

alterações com a prática da fisioterapia, visto que, até esse momento não havia ocorrido a implementação 

da TAA. Para o grupo 1sc, um dos indivíduos obteve uma redução de cortisol de 0,040 µg/dL, 

representando -26,66% do cortisol inicial. Já o outro, reduziu 0,010 µg/dL (-4,76%). No grupo 2cc, o 

indivíduo I teve um aumento de 0,080 µg/dl do cortisol inicial representando um aumento de 47,05% 

devido a fatores individuais estressores.  Já o outro, reduziu 0,030 µg/dL (-21,42%). Ou seja, a maior 

redução de cortisol na 8° sessão, foi no grupo 1sc. 

Na 16° sessão pré exercício  os resultados  foram diferenciados. Vale ressaltar que, a amostra do 

grupo 1sc foi reduzida, obtendo somente um resultado para fins de comparação. Ou Seja, o indivíduo II 

do grupo 1sc, obteve uma redução do valor inicial pré-exercício em relação a primeira sessão de 0,040 

µg/dL  o que caracteriza -19,04%. Já no grupo 2cc, os resultados foram maiores, uma redução 

considerável  de 0,070 µg/dL  (-41,17%)  e 0,050 µg/dL (-35,71%).   
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Os resultados de cortisol após o exercício também estão descritos na figura I. Na primeira sessão 

pós exercício, os valores de cortisol em µg/°dL para o grupo 1sc foram de 0,280 e 0,320 e para o grupo 

2cc, de 0,580 e 0,140. 

 Na 8° sessão pós exercício para o Grupo 1sc, foi obtido redução 0,130 (-46%) para o indivíduo 

I, porém o indivíduo II obteve um aumento de 0,03 (9,37%) do valor da 1° sessão. Já no grupo 2cc, as 

reduções foram de 0,160 (-27,58%) e o indivíduo II permaneceu sem alterações do valor inicial. As 

diferenças mais efetivas encontradas foram na 16° sessão.  No grupo 1sc, a redução do indivíduo II foi 

de 0,140 (-43,75%) e para o grupo 2cc, as reduções foram de 0,420 µg/°dL (-72,41%) e 0,086 µg/°dL (-

61,42%). Ou seja, na 16° sessão a diminuição do valor de cortisol foi relativamente maior no grupo 2cc 

no pré e no pós-exercício. 

 Na mesma figura I, foi possível também, evidenciar uma relação entre o aumento do cortisol em 

porcentagem entre os valores pré e pós exercício de cada indivíduo e posteriormente, contrastar com o 

grupo 1sc e 2cc. Na primeira sessão o indivíduo I do grupo 1sc apresentou um aumento pós exercício de 

0,130 ( correspondendo a 88,66%). Já o indivíduo II do grupo 1sc apresentou um aumento de 0,110 

(52,38%). No grupo 2cc, o indivíduo I obteve  um aumento de 0,410 (241,17%). Em contrapartida,  

indivíduo II não teve alterações no valor pós-exercício. Destacando que os indivíduos do grupo 2cc 

iniciaram a sessão com valores de cortisol inferiores ao grupo 1cc, porém obtiveram um maior aumento 

proporcionado pelo exercício físico. 

Na 8° sessão, para o grupo 1sc, o indivíduo I obteve um valor de 36,36% de aumento provocado 

pelo  exercício (ou seja, uma redução de 50,3% do aumento do cortisol comparado a 1° sessão). Já o  

indivíduo II, um aumento proporcionado pelo   exercício de 75% (22,62%).  

No grupo 2cc, o indivíduo I na 8° sessão aumentou 68% do valor pré exercício (redução de 

173,17% em relação a 1° sessão) e o indivíduo II (do grupo 2cc) 27,27% do valor pré exercício sem a 

possibilidade de comparação com a 1° sessão (visto que, na 1° sessão não houve alteração do valor pós 

exercício). Por fim, foi possível observar na 8° sessão que o grupo 2cc obteve uma maior redução do 

aumento de cortisol proporcionado pelo exercício físico em relação a 1° sessão de fisioterapia.  

Na 16° sessão, o indivíduo II do grupo 1sc atingiu um aumento de 5,88% do valor pré-exercício 

(redução de 46,50% no aumento do cortisol proporcionado pelo exercício comparada a 1° sessão). No 

grupo 2cc, o indivíduo I atigiu  60% de aumento (181,17% a menos em relação ao aumento da 1° sessão). 

Por outro lado, o indivíduo II do grupo 2cc, alcançou  uma redução pós a prática do exercício de 40% 

do valor pré-exercício. Por fim, na 16° sessão foi possível observar no indivíduo I com a TAA, uma 

redução relativamente maior no aumento do cortisol provocado pelo exercício físico de 181,17% em 

relação a 1° sessão comparada ao grupo sem TAA 

Outro parâmetro avaliado foi a evolução do número de repetições do circuito para cada paciente 

durante as dezesseis sessões como demonstradas na figura II. Cada repetição corresponde a 13,6 metros 

percorridos. 
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                     Fig. II: Evolução da distância percorrida para análise de incremento da capacidade funcional dos grupo  1cc e  grupo 2sc.. 

 

Na primeira sessão o número de repetições do circuito para o grupo 1sc, foram de 3 repetições 

(40,80 metros) para o indivíduo I e 4 repetições (54,40 metros) para o indivíduo II. O grupo 2cc obteve 

4 (54,40 metros) e 3 (40,80 metros) repetições realizadas respectivamente pelos indivíduos I e II. Não 

havendo diferença relevante entre os grupos. 

Na 8° sessão, para o grupo 1sc, observou-se um aumento de 27,2 metros para ambos os 

indivíduos, correspondendo a um aumento de 66,66 % para o indivíduo I e 50% para o indivíduo II. Já 

no grupo 2cc, o aumento foi de 27,2 metros para o indivíduo I (50%)  e de 20,4 metros para o indivíduo  

II (50%). Ou seja, o grupo 1sc obteve um ganho maior no número de repetições, porém, um dos fatores 

que influenciou essa diferença seria o uso de auxiliar de marcha pelo indivíduo II do grupo 2cc. 

Na  9° sessão,  foi possível observar no grupo 2cc, uma redução de 27,2 metros para  o indivíduo 

I e 34 metros para o indivíduo II, por conta da inserção da TAA  e com isso a necessidade de adaptação 

na realização do circuito.  

Na 16° sessão, o indivíduo II do grupo 1sc obteve uma evolução de 4 repetições ( ou seja , andou 

54,4 metros a mais do que na 1° sessão), correspondendo a um aumento de 100% no número de 

repetições . Já o grupo 2cc obteve um aumento de 13,6(25%) metros para o indivíduo I e 6,8(16,6%) 

metros para o indivíduo II em relação a primeira sessão de fisioterapia sem TAA. Ou seja, em relação a 

1° e a 16° sessão o grupo 1sc obteve maior número de repetições em comparação ao grupo 2cc (75% a 

mais em relação ao indivíduo I e 87,5% em relação ao indivíduo II). 

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo elencou a coleta de cortisol salivar como medida de análise do estresse, por 

ser de mensuração eficaz, acessível, rápida e não invasiva. Bem como, dos sinais vitais  PAS, PAD, FC 

e SpO2. Porém, não houveram achados relevantes em relação aos sinais vitais. Existem diversos fatores 
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que podem justificar este achado. No caso do estudo em questão, não foram delimitados os níveis de 

intensidade de exercício de maneira individualizada, como FC máxima e FC de treino. Isso aconteceu 

porque alguns dos pacientes escolhidos apresentavam limitações musculoesqueléticas em relação a 

outros, não havendo parâmetros de comparação entre eles. Ou seja, um dos fatores que pode ter 

influenciado nesse resultado é um nível de intensidade baixa de exercício. Além disso, com a 

incrementação do cachorro, não era possível realizar atividade física de forma constante a fim de chegar 

a uma FC desejada.  

Segundo Locks et al [10] “os benefícios do exercício só aparecem após diversas semanas, sendo 

capaz de reduzir a pressão arterial e a frequência cardíaca”. Então, apesar do tempo prolongado de coleta, 

em nosso estudo os indivíduos tinham apenas uma sessão por semana. Os autores citados acima, 

evidenciam que, necessita de duas repetições no mínimo por semana, para poder obter mudanças 

significativas nos sinais vitais de idosos. Entretanto, tanto o exercício de alta intensidade como o de 

baixa, diminuem a massa livre de gordura, a percepção de esforço cardíaco para as atividades de vida 

diária e aumentaram a força muscular [11]. 

Já outro estudo, comparou as alterações proporcionadas por exercícios aeróbicos e exercícios 

resistidos, sobre a FC, PA, Rigidez Arterial, VO2 máximo, IMC e perfil lipídico em idosos hipertensos. 

Constituindo de exercícios aeróbicos com intensidade entre 60 a 75% da FC máxima, por 40 minutos. E 

como resultado, não houve uma redução significativa nos valores de PA que pode se justificar pela 

presença de comorbidades associadas [12]. Característica semelhante a nosso estudo. 

Em contrapartida em outro estudo, o efeito do exercício aeróbico em associação ao exercício com 

resistência em indivíduos hipertensos, com idade acima de 55 anos, que não faziam uso de medicação. 

Com duração de 26 semanas e três sessões por semana. O treinamento de resistência consistiu em 

exercícios para membros superiores e inferiores e o treinamento aeróbico foi realizado com uma 

intensidade de 60 a 90% da FC máx, por 45 minutos. Obtendo como resultado uma redução na PAS e 

PAD, com maior redução na PAD [12]. Ou seja, todos os pacientes do atual estudo faziam uso de 

betabloqueadores, o que também corroborou com a falta de alterações significativas na FC, PAS e PAD 

associado ao baixo número de sessões realizadas por semana.  

      O protocolo escolhido foi padronizado para parâmetros posteriores de comparação e para 

mensurar a metragem que os indivíduos evoluíram com o passar das sessões, podendo ter como resultado 

um aumento da capacidade funcional. Porém, o circuito teve que ser adaptado as condições 

musculoesqueléticas especificas de cada indivíduo. 

O indivíduo II do Grupo 2cc com o cachorro teve que percorrer o circuito com auxiliar de marcha 

(andador), e depois, precisou adaptar-se com a TAA, fatores que limitaram sua velocidade, reduzindo 

significativamente o número de repetições. Já o grupo 1sc, por possuírem uma boa condição 

musculoesquelética, somente com a fisioterapia, obteve um aumento significativo de 54,4 metros, 

aumento de 100% no número de repetições, caracterizando uma melhora da capacidade funcional. Sendo 



90 
 

esta, diretamente relacionado com a diminuição da comorbidade e mortalidade [13]. 

Na literatura há muitas evidências sobre os benefícios da prática de exercícios aeróbicos e de 

resistência muscular no tratamento da hipertensão arterial. Uma das principais vantagens encontradas 

nos estudos diz respeito a redução da pressão arterial de maneira aguda e crônica. Porém, outras 

manifestações da prática desses exercícios podem ser observadas, como a melhora da qualidade de vida 

e o aumento da capacidade funcional [14].  

Um estudo realizado com 41 mulheres hipertensas visou avaliar os efeitos do exercício aeróbico 

e de resistência na qualidade de vida e no aumento da capacidade funcional. Preconizando a divisão em 

dois grupos, um que realizaria exercícios aeróbicos através de caminhadas e o outro, exercícios de 

resistência para membros superiores e inferiores, duas vezes por semana, totalizando 18 sessões. A 

avaliação da qualidade de vida se deu pela aplicação de questionários e teste de caminhada de 6 minutos 

(TC6). Como resultado observou-se melhora na qualidade de vida e um aumento na distância percorrida 

no TC6 em ambos os grupos [14]. 

O aumento do cortisol encontrado no estudo após a realização da atividade física já era esperado, 

visto que, após o exercício físico os níveis de cortisol aumentam como resposta aguda.  Porém, com o 

período de treinamento podem ocorrer adaptações fisiológicas em resposta, resultando em melhora no 

desempenho da atividade física gerando diminuições do nível de cortisol em repouso e no aumento pós 

exercício. Embora fosse esperado um aumento do nível de cortisol após a prática do exercício sustentado 

pela literatura, o indivíduo II do grupo 2 cc obteve na última sessão uma redução de 40% nos pós 

exercício. Não havendo informações plausíveis que justifiquem esse evento.  

O hormônio cortisol é o principal glicocorticoide do córtex da supra-renal que afeta 

profundamente o metabolismo da glicose, das proteínas e dos ácidos graxos livres [15]. É responsável por 

diversos processos metabólicos do corpo e sofre alterações em seus níveis plasmáticos em circunstâncias 

estressoras. Esses fatores estressores podem ser externos ou internos, relacionado a disfunções 

encontradas no organismo do indivíduo, bem como, a fatores externos do cotidiano [19]. “A duração de 

horas-luz, ciclo de alimentação, horas de sono e o estresse determinam o ritmo circadiano que envolve 

a liberação do cortisol”. Além disso, os níveis de cortisol atingem picos máximos na metade da manhã, 

seguindo por sucessíveis declínios durante o dia [16]. 

Existem muitos estudos relacionando as concentrações de cortisol como uma variável de 

mensuração do estresse em diversos contextos. No exercício, o cortisol é aumentado, pois, “aumenta o 

metabolismo proteico, liberando aminoácidos para serem utilizados pelo fígado no processo da 

gliconeogênese.” [17]. 

No presente estudo, foi possível observar um aumento de 47% do cortisol de repouso no 

indivíduo I do grupo 2, na 8° sessão. Nesse período o indivíduo relatou estar passando por uma fase de 

tentativa de cessação do tabagismo. Não foram investigadas informações suficientes que comprovem se 

o indivíduo de fato estava passando um período de abstinência ao tabaco ou se haviam outros fatores 
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estressantes pessoais envolvidos, para que se possa confirmar a influência desses episódios na alteração 

dos níveis de cortisol. Mas, há indícios na literatura que corroboram que o aumento do cortisol está 

relacionado com a abstinência como o que cita Guerra [18], descrevendo em seu estudo que a síndrome 

da abstinência ao tabaco desenvolve algumas manifestações, sendo essas físicas ou psicológicas, 

podendo o indivíduo apresentar episódios de irritabilidade, insônia e depressão. Aumentando por sua 

vez, os níveis de cortisol [18]. 

Portanto, as situações de estresse proporcionam no nosso organismo uma série de alterações 

fisiológicas, entre elas a liberação de hormônios como os glicocorticoides. As reações orgânicas 

decorrentes pelo estresse ocorrem a partir de uma interação do sistema nervoso central e límbico e que 

esses estimulam o eixo hipotalâmico, promovendo a liberação na circulação sanguínea   do hormônio 

adreno-corticotrópico (ACTH), sendo a função desse de estimular as glândulas adrenais, que produzem 

hormônios como os glicocorticoides e a adrenalina [19]. 

O achado mais importante da pesquisa, trata-se da diminuição do cortisol a longo prazo dos 

pacientes que realizaram fisioterapia e TAA na 16° sessão tanto no pré- exercício como pós-exercício. 

Nos valores do pré-exercício, o grupo com TAA apresentou reduções de 41,17% e 35,71% enquanto o 

grupo sem TAA obteve redução de 19,04%. No pós-exercício as reduções foram de 72,41% e 61,42% 

no grupo com TAA e de 43,75% no grupo sem TAA. 

Chegando assim, no principal objetivo deste estudo que foi comparar os níveis de cortisol com a 

implementação da TAA na fisioterapia. Verificando que a TAA produz efeitos positivos na qualidade 

de vida de pacientes idosos, promovendo sensação de bem-estar através da liberação de endorfinas, 

reduzindo assim, sentimentos de ansiedade, depressão e promovendo o auto enfrentamento de pacientes 

cardiopatas [20]. 

 O cortisol de repouso é reduzido a longo prazo, devido a percepção de autocontrole dos 

indivíduos na realização da atividade física, distração temporária do fator estressor, sensação de prazer 

causado pela liberação de endorfinas, mudanças metabólicas e fisiológicas imediatas e interação social. 

Além disso, a atividade física quando regular, reduz a depressão, a ansiedade e os níveis de cortisol, 

fazendo manutenção e melhorias sobre o sistema cardiovascular, evitando doenças cardíacas e 

controlando de forma significativa a HAS [21]. 

     Paloski, et al [20] destaca como estratégia terapêutica a análise da implementação da TAA, os 

índices de oxitocina duplicaram tantos nos animais, quanto nos seres humanos. “Detectando um 

decréscimo da pressão sanguínea e do nível de cortisol e simultaneamente houve um aumento nos níveis 

de endorfinas e dopaminas em ambos os grupos” [20]. No estudo de Vrbanac, et al [22] que visou avaliar 

os efeitos psicossociais da implementação da TAA em um lar geriátrico, observou-se uma redução na 

sensação de solidão apresentada pelos idosos. Embora, o foco desse estudo não tenha sido a avaliação 

da autopercepção dos indivíduos, as questões psicossociais estão intimamente relacionadas com as 

alterações dos níveis de cortisol. 
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O contato dos idosos com os animais desencadeia muitas sensações visivelmente positivas, 

principalmente com aqueles que já conviveram ou que gostam de animais de estimação. Na literatura 

muitos estudos descrevem que a TAA tem contribuindo positivamente para o aumento da autoestima em 

idosos, visto que, a interação deles com os animais proporciona uma sensação de companheirismo e 

afeto [23]. 

A melhora na autoestima e no humor dos idosos justifica-se pelas alterações fisiológicas que a 

interação com o animal proporciona. Ressaltando que, a relação do ser humano com os animais 

desencadeia o aumento considerável de hormônios relacionados ao bem-estar como ocitocina, 

prolactina, beta-endorfina e dopamina e reduz os níveis de cortisol. Além disso, a ocitocina é responsável 

pelos principais benefícios psicossociais e fisiológicos observados [23]. 

Por fim, foi possível verificar resultados relevantes referentes a redução de cortisol com a prática 

da fisioterapia e principalmente, com a associação da TAA.. Devido a afetividade e empolgação dos cães 

frente as atividades, promovendo um conforto e vontade do indivíduo de participar desse envolvimento 

com o cão [20]. Sendo esta, uma importante ferramenta para adesão e comprometimento do indivíduo nas 

práticas terapêuticas. Porém, a pesquisa teve vários fatores limitantes, os quais, impossibilitaram o 

surgimento de valores mais persistentes, sendo eles, a redução da amostra com o passar do estudo, as 

condições musculoesqueléticas diversificadas de cada paciente e fatores estressores externos individuais 

de cada paciente no seu cotidiano.  

 

CONCLUSÃO 

 

     Foi possível verificar os benefícios fisiológicos com reabilitação cardiovascular ou fisioterapia 

cardiovascular isoladamente, bem como, foi evidenciado resultados ainda mais potencializados com a 

associação da TAA juntamente a fisioterapia. Além disso, ressaltou-se uma redução significativa do 

cortisol a longo prazo, tanto em repouso como pós exercício para ambos os grupos, destacando o grupo 

que realizou fisioterapia e TAA. Bem como, os indivíduos obtiveram ganhos funcionais, evidenciados 

pela prática regular da fisioterapia, fator proporcional a diminuição da taxa de comorbidade e 

mortalidade. Apesar dos ganhos da pesquisa, fatores limitantes supracitados acima foram relevantes nos 

resultados. Sendo necessário,  mais pesquisas para o conhecimento da técnica da TAA, abrangendo 

pesquisas de campo, comprovando os inúmeros benefícios na vida dos pacientes envolvidos na 

intervenção da TAA.  
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