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Introducao: As Instituições de Longa Permanência (ILP) geram um impacto significativo no desempenho funcional dos idosos, através
da mudança de hábitos e do estilo de vida. A Terapia Assistida por Animais (TAA) é um recurso utilizado para descrever a relação entre
homem e animal, quando aplicado dentro do contexto da saúde.

Objetivos: O objetivo foi analisar o desempenho funcional em idosos institucionalizados associado a TAA.

Método: Trata-se de um estudo longitudinal, desenvolvido em uma ILP de Caxias do Sul-RS. A amostra constitui-se por 11 idosos de
ambos os sexos, aleatoriamente. Foram realizadas 9 intervenções fisioterapêuticas associadas a TAA, 3 vezes por semana e duração de
60 minutos, com auxílio de 2 cães de porte médio, dóceis e adestrados. O objetivo foi estimular o desempenho de membros superiores e
inferiores, com ênfase nas atividades funcionais de equilíbrio, coordenação, força muscular, marcha e auto-cuidado. Avaliou-se o
desempenho funcional no início e no final das intervenções através da Escala de Barthel, e testes de Apoio Unipodal; Força de Preensão
Palmar; Timed Up and Go. Para análise dos dados foi utilizado frequência simples e Teste t para amostras pareadas. A pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob nº 1.468.903 e Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), sob nº 006/2016.

Resultados: Da totalidade 54,5% eram do sexo feminino e 45,5% do masculino. A média de idade foi 75,8 anos, o tempo de internação
variou de 11 meses a 21 anos. Observou-se melhora significativa na força de preensão palmar esquerda (p≤ 0,0237); O Timed Up and
Go apresentou melhora na média de 16,1 para 12,1 e também melhorou o tempo de execução do teste após a intervenção fisioterapêutica
(p≤0,0507).

Conclusão: Nossos resultados mostram melhora no desempenho funcional dos idosos. A TAA com o auxílio dos cães melhorou a
adesão aos exercícios, as atividades tornaram-se lúdicas, reforçando o vínculo e a interação social, também propiciaram a melhora
cognitiva a partir das recordações familiares, do humor e do bem estar."
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