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Resum
Títol: Protocol d’actuació d’infermeria davant la teràpia assistida amb gossos a

l’hospitalització pediàtrica

Introducció: L’hospitalització en els pacients pediàtrics és una experiència molt complicada

en la qual s’ha vist que pot augmentar el nivell d'estrès, disminuir les interaccions socials,

canviar l'estil de vida i tenir impactes psicològics, físics i socials per als infants. Aquestes

conseqüències a l’ingrés poden complicar l’evolució de la malaltia de l’infant i moltes

vegades s’intenta solucionar farmacològicament la qual cosa porta a altres conseqüències i

a excés de medicacions innecessàries. Tant l’evidència científica com la pràctica clínica han

pogut demostrar com la teràpia assistida amb gossos aporta molts beneficis a l’estat de

salut dels pacients pediàtrics hospitalitzats.

Objectius: Comprovar els beneficis de les teràpies assistides amb gossos en

l’hospitalització pediàtrica mitjançant l’evidència i crear un protocol d’infermeria davant

d’aquestes.

Metodologia: S’ha fet un recull de 25 articles escollits de la cerca de les bases de dades els

quals tracten sobre la teràpia assistida amb gossos a pacients pediàtrics i els efectes

d’aquestes sobre la salut dels pacients. Per altra banda, també s'ha utilitzat literatura gris

obtinguda de pàgines webs oficials o de guies de pràctica clínica. A més a més s’ha

contactat amb professionals en el camp per poder definir correctament el protocol

d'infermeria davant aquestes teràpies.

Conclusions: La teràpia assistida amb gossos a l’hospitalització pediàtrica aporta molts

beneficis a la salut dels pacients i infermeria hi té un paper molt important en aquestes.

Paraules clau: Teràpia assistida amb gossos, pediatria, hospital pediàtric, infermeria.
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1. Introducció
El present treball final de grau té com a objectiu desenvolupar un protocol pràctic, per a

l’equip d’infermeria, davant la teràpia assistida amb gossos (TAG) en l’atenció pediàtrica

hospitalària. La principal problemàtica actual és que en els diferents centres sanitaris on es

porta a terme aquest tipus de teràpia no hi consta un protocol estandaritzat per a l’equip

d’infermeria. La necessitat de desenvolupar-lo recau en que la professió d’infermeria suposa

un rol protagonista dins de l’equip d'intervenció en la TAG. El fet de mancar aquest protocol,

causa un desconeixement de la importància del paper d’infermeria dins d’aquestes teràpies

i, per tant, dificulta molt que aquestes es puguin conèixer i estendre a diferent centres.

És important que prèviament a especificar el paper d’infermeria dins les TAG es conegui de

què tracten i quina és l’evidència que hi ha actualment sobre aquesta.

La principal motivació d’aquest treball recau en el fet de poder divulgar una metodologia

estandaritzada sobre les TAG i que aquesta arribi al màxim de professionals possibles, per

a que en cas de no conèixer aquest tipus de pràctiques, puguin ser conegudes i practicades

per més professionals. Cal tenir en compte que és una teràpia poc aplicada en relació al

que la majoria d’articles anomenats al treball ens comenten. Tota l’evidència científica

recollida ens demostra la gran quantitat de beneficis que ens aporten les TAG en el camp de

la salut. La TAG té molts efectes favorables pel benestar que exerceixen els animals sobre

mecanismes fisiològics, psicològics i socials en els humans.

2. Marc teòric

2.1. Gossos d’intervenció i gossos d’assistència

Abans de parlar sobre la teràpia assistida amb gossos és important poder diferenciar els

gossos d’intervencions amb els gossos d’assistència. Els gossos d’assistència són gossos

que s’entrenen amb un propòsit específic i solen ser propietat de la persona a qui presten el

servei, i es poden separar en diferents tipus segons els seus propòsits. Hi ha els gossos

pigall que són aquells que donen assistència a persones amb discapacitats visuals. Després

tenim també els gossos de servei que són aquells que ajuden a persones amb alguna

discapacitat de mobilitat. Per altra banda tenim els gossos d’avís que són gossos que

s’encarreguen d’acompanyar a aquelles persones que tenen malalties com la diabetis o

l’epilèpsia i que provoquen crisis recurrents. A més a més, tenim els gossos que entrenen
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perquè siguin companys de nens autistes i puguin ajudar a prevenir, per exemple, fugues

espontànies d’aquests nens i els hi donin un recolzament emocional, conductual i psicològic

únic. I en últim lloc tenim els gossos senyal que són gossos que conviuen amb persones

que tenen una discapacitat auditiva i són entrenats per avisar als seus amos de diferents

senyals com podrien ser el telèfon, el timbre, etc. Hi ha una llei que regula que els

establiments han de permetre que les persones amb gossos d’assistència portin els seus

animals de servei a les instal·lacions on els clients estan, com ara restaurants, hotels,

botigues, taxis i instal·lacions esportives. (1)

Per altra banda però, tenim els gossos d’intervencions o de teràpia, són gossos que

generalment no són propietat dels clients i aquests tampoc són responsables del benestar

dels animals. Els propietaris els porten a la sessió i són ells els propis tècnics i manipuladors

de l’animal i són els responsables del maneig i benestar físic i psíquic de l’animal, dins i fora

les sessions d’intervencions assistides amb animals (IAA). Els gossos de teràpia no

treballen les 24h com els gossos

d’assistència sinó que treballen el temps

que duri la intervenció i després són

gossos de companyia. Els gossos de

teràpia no estan sotmesos al mateix

entrenament extensiu i tant rigorós com els

gossos d’assistència, no obstant això, tant

els tècnics com els gossos han de

completar els cursos i proves requerides

que s'ofereixen mitjançant programes que proporcionen la certificació per ser animals de

teràpia amb llicència. Tot i així, els animals d’IAA no estan definits ni regulats pel govern

federal, pel moment.(1)

2.2. Introducció a les TAA

Podem descriure diferents tipus d’IAA segons la seva finalitat. La teràpia assistida amb

animals (TAA) tracta de serveis desenvolupats per professionals sanitaris que utilitzen

animals com a part del procés d'atenció sanitària, és el cas doncs d’infermeria així que ens

centrarem amb aquesta.

Les TAA són intervencions assistides amb animals amb uns objectius definits prèviament i

les quals es duen a terme amb una unitat d’intervenció (UI), que està formada per un tècnic

d’intervenció(TIA) i un animal d’intervenció (AI). A més a més és necessari un professional

de la intervenció (PI), que és un professional sanitari, en aquest cas, format amb els

coneixements en l’aplicació d’aquestes intervencions, pot ser un fisioterapeuta, un psicòleg
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o en el nostre cas una infermera. I per últim tenim el Receptor de la intervenció o teràpia, és

a dir el pacient en el nostre cas (RI), que és qui se’n beneficiarà directament.(1, 2, 3, 4)

2.3. CTAC

El grup CTAC és el Centre de Teràpies Assistides

amb Cans(5) que neix a Barcelona fruit d’anys de

treball en el món de l’ensinistrament caní i de les

teràpies assistides amb el fi d’aportar al nostre

entorn els beneficis de la interacció

humano-animal mitjançant les intervencions

assistides amb animals i a més a més van crear

una escola de formació del mètode CTAC.

El mètode CTAC(4, 6) defineix la teràpia assistida amb animals com un programa

d’intervenció en el qual es treballa amb un professional de la salut i en el que el gos és

l’element facilitador, motivador o el mecanisme de recolzament per l’usuari, aconseguint

assolir de forma lúdica i ràpida els objectius terapèutics dissenyats prèviament.

CTAC porta molts anys treballant amb centres com l’Hospital Vall d’Hebron, l’Hospital de

Sant Joan de Déu de Barcelona, i diferents centres com residències, centres psiquiàtrics,

etc.

L’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona

és el centre de referència en l’assistència

pediàtrica així que em vaig posar en contacte

amb la professional d’infermeria de l’hospital la

qual també està formada per CTAC com a

especialista en les IAA i porta més de 10 anys

amb el projecte de les TAG al centre, i comenta

que no té cap protocol de referència que

reflecteixi allò que porta tant de temps realitzant.

El mètode CTAC(6) ha pogut aportar una gran quantitat de beneficis que s’han pogut

observar durant la pràctica i el temps que fa que es treballa, però tot i això no existeix cap

protocol d’infermeria davant les TAG en hospitalització pediàtrica tot i el protagonisme que

té la professió en aquestes.
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3. Antecedents i estat de la qüestió

3.1. Història de les TAA

Tal i com descriuen alguns autors(2), tot i ser considerat

contemporani, hi ha registres d’estudis realitzats per Florence

Nightingale (considerada la precursora de la infermeria

professional contemporània i creadora del primer model

conceptual d’infermeria) l'any 1860 que s'apropen al que és la

TAA a partir de l'observació de pacients que tenien petits

animals de companyia i les consegüents manifestacions de

millora de les seves condicions de salut. Sent així un dels

primers registres del món en utilitzar aquesta tècnica i influir

en els professionals de la salut en l'ús de la TAA. Segons

expliquen(2), en el context d'infermeria, s'ha realitzat una

revisió exhaustiva recentment que va demostrar que els

professionals han estat utilitzant la TAA com a teràpia per reduir el dolor i l'ansietat,

augmentar la socialització i la qualitat de vida i contribuir a tractaments en diversos camps

de la salut.

Hi ha diversos articles(1,2) que ens expliquen que s'ha provat d’utilitzar una varietat

d'animals diferents per a la TAA, com ara gats, gossos, conills i cavalls. Diuen però que no

obstant això, els gossos són l'espècie animal més comuna utilitzada en les IAA i més

populars utilitzats per les infermeres, ja que té un efecte natural i confiable per les persones

i es pot entrenar fàcilment, a més de respondre positivament al tacte. Un factor important és

que una IAA es pot desenvolupar de manera individual o grupal amb l'objectiu d'ajudar a la

recerca del ple benestar de l'individu segons les particularitats de cada cas.

L'ús terapèutic d'animals en associació amb la gestió dels símptomes, per tant, s'ha

practicat durant milers d'anys. Florence Nightingale va documentar els efectes positius dels

animals i va assenyalar que les mascotes sovint són

companys útils per als malalts. Com a reformadora

social, proactiva i innovadora, va utilitzar animals com a

companys tant per als discapacitats com per als

malalts. Nightingale va notar que els animals ajudaven

en el procés de curació dels soldats ferits durant l'acció

a la guerra de Crimea. Poc després, Sigmund Freud,

un metge neuròleg, pare de la psicoanàlisi i una de les
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figures intel·lectuals més grans del segle XX, va plantejar la hipòtesi que els gossos tenien

un "sentit especial" i creia que els gossos fins i tot podien jutjar el caràcter dels individus.

Tenia 2 gossos i va permetre que un d'ells, Jo-Fi, assistís a sessions de teràpia per la

presència calmant que el gos va aportar a la sessió i la valoració de l'estat mental d'un

pacient.(1)

El doctor Samuel Corson, psiquiatre i professor de la Universitat estatal de Ohio, va seguir

el treball del doctor Levinson utilitzant gossos per implementar la seva investigació biofísica

amb pacients psiquiàtrics hospitalitzats. Un dels casos citats sovint va ser el d'un adolescent

amb mutisme selectiu que no responia al tractament. Quan un gos va ser portat a la seva

habitació, l'adolescent va començar a parlar i va ser donat d'alta poc després. Els seus

articles van documentar interaccions socials positives, influenciades per gossos que es van

convertir en acompanyants d'una unitat psiquiàtrica d'hospitalització. Alguns terapeutes van

etiquetar els animals com a "lubricants socials" per als pacients, facilitant els canals de

comunicació i convertint-se en un tema fàcil de conversar. Les persones que estan una mica

retretes poden participar en la conversa més fàcilment en presència d'un gos.(1,2)

3.2. L’Hospitalització en els infants i les conseqüències

Hi ha estudis(7) que confirmen com l’hospitalització pot augmentar el nivell d'estrès,

disminuir les interaccions socials, canviar l'estil de vida i tenir impactes psicològics i físics a

les persones. En aquest article(7) van realitzar una revisió sistemàtica d’estudis que

aplicaven IAA als hospitals a pacients amb tractaments oncològics o pal·liatius. A més a

més, alguns(1) afirmen que les famílies de pacients pediàtrics amb tractaments pal·liatius

han identificat, com a principals contribuents a les baixes valoracions generals de

l'experiència hospitalària, l'estrès, l'ansietat, el dolor i la separació. Altres(3) expliquen que

en casos de nens amb condicions que amenacen la seva vida o que tenen aquesta limitada

per aspectes com la salut, tant els nens com els seus pares, germans i amics sovint

experimenten estrès, solitud i ansietat. Les famílies han identificat l'estrès, l'ansietat, el dolor

i la separació com a contribuents clau a les baixes valoracions generals de l'experiència

hospitalària(3). Alguns autors(1) remarquen els objectius dels equips professionals dels

hospitals, que es centren en una atenció integral centrada en el pacient, i inclou accions

orientades al suport emocional dels nens i les famílies per alleujar la por, l’ansietat i la

soledat en aquests moments.

S’ha descrit que les teràpies amb ansiolítics que s’han prescrit tradicionalment per ajudar a

controlar l’ansietat en nens hospitalitzats sovint s’associen amb costos elevats i efectes

secundaris nocius, com ara restrenyiment i nàusees. Per tant, l’arribada de teràpies no

11



farmacològiques per gestionar l'ansietat i la solitud mitjançant teràpies complementàries ha

cridat l’atenció tant de pacients i familiars, com de la comunitat mèdica.(1)

3.3. Beneficis vincle humà-animal i els beneficis de les TAA

Els investigadors veterinaris han descobert que els beneficis de tenir animals de companyia

inclouen un augment de les interaccions i l'atenció social, la millora de l'estat d'ànim i

l'allargament de l'esperança de vida. Els investigadors també van trobar que estar

compromès amb un animal disminueix els nivells de l'hormona de l'estrès, cortisol, alhora

que millora les hormones com l'oxitocina, la dopamina, la serotonina i la prolactina, la qual

cosa crea una sensació de tranquil·litat en la persona. El vincle humà-animal continua sent

un tema d'exploració en recerca, filosofia i psicologia.(1)

Uns investigadors Xinesos fan una revisió sistemàtica on veuen clarament com els nens i

els adolescents hospitalitzats, especialment aquells amb càncer, experimenten diversos

símptomes físics i psicològics, com ara dolor, fatiga, somnolència, irritabilitat, ansietat i

depressió durant el tractament. Això pot augmentar el malestar dels nens, afectar els seus

processos de tractament i provocar una mala qualitat de vida. Ens expliquen com, per

controlar els símptomes relacionats amb el càncer, la farmacoteràpia s'ha utilitzat

àmpliament com a tractament tradicional, però com teràpies alternatives també han

demostrat un ús creixent gradualment amb pocs efectes secundaris a diferència dels

farmacològics. La TAA actua com un tractament psicosocial i adjuntiu per al control dels

símptomes segons un dels autors que recullen a la revisió sistemàtica analitzada.(8)

Segons descriuen diferents autors la teràpia assistida per animals (TAA) és un tipus d'IAA,

definit com a intervencions amb animals que tenen com a objectiu millorar determinats

resultats de salut i s'incorporen als programes de rehabilitació(1, 2, 8). La teràpia assistida

per gossos (TAG) és un tipus popular de TAA. Diversos estudis han confirmat que la

interacció humà-animal pot reduir el malestar dels nens i millorar el benestar general.

Els gossos tenen diverses habilitats interespecífiques a causa de la seva capacitat per llegir

el comportament i comprendre la comunicació humana. Els gossos presten atenció als

senyals socials, poden respondre adequadament a les expressions facials humanes i són

capaços de mirar una cara humana i seguir la mirada d'aquesta persona. En particular, els

gossos poden extreure i integrar informació emocional i discriminar entre emocions

humanes positives i negatives, així com reconèixer les vocalitzacions de les emocions que

senten les persones. Una de les habilitats més grans dels gossos és la seva capacitat per

llegir el llenguatge no verbal dels humans. Aquest fort vincle interespecífic s'ha demostrat

mitjançant estudis sobre la vinculació entre gossos i humans. L'estreta correspondència
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conductual entre gossos i humans és àmpliament reconeguda i proporciona als animals els

vincles fonamentals d'afecció necessaris per formar una relació. Aquestes habilitats socials

han permès implicar gossos com a motivadors vàlids a la TAA. De fet, el gos és la principal

espècie implicada en la literatura científica sobre TAA.(9)

Els gossos i els humans tenen una relació única, i això és un motiu per al qual la nostra

comprensió encara està evolucionant. Han quedat enrere els dies en què la seva única feina

era pasturar ovelles, protegir els ramats, abrigar-nos o buscar un ànec assassinat d'un llac.

Ara entrenem gossos perquè siguin els ulls de les persones sense visió, per olorar el càncer

abans que sigui detectat pels humans, per oferir suport emocional a les persones amb

discapacitat i alertar els cuidadors i els malalts de les convulsions epilèptiques imminents.

Els científics encara són en gran part incapaços d'explicar com ho fan, però una cosa està

clara; tenen una relació especial i sovint profunda amb els humans. Per als que pateixen

malalties mentals, especialment. Els animals poden proporcionar un efecte reconfortant i

terapèutic. De vegades és només per fer-los companyia, estimular els sensors i fomentar

l'exercici diari. Tanmateix, cada cop més, inclou suport emocional i interacció social per a les

persones amb autisme i un augment del benestar físic i psicològic dels pacients en general.

Hi ha hagut resultats encoratjadors en estudis que examinen el paper dels animals per

ajudar els nens.(10)

Actualment, el mecanisme de la TAA s'atribueix

a la comunicació visual i al contacte físic amb els

animals, que influeix en els processos biològics,

psicològics i socials provocant l'alliberament

d'oxitocina, endorfines i serotonina tal i com han

demostrat diferents estudis. El resultat social

principal previst de la TAA és oferir una

experiència agradable i humanitzadora amb un

animal per millorar la felicitat i la connexió entre

els humans trencant la rutina monòtona de l'hospital, il·luminant el dia i establint vincles i

interaccions humans-animals. Es reconeix que la TAA no només pot millorar l'estat d'ànim i

els sentiments dels adolescents durant l'hospitalització, sinó que també pot influir en els

seus resultats mèdics, com ara dolor, ansietat, depressió, estrès, pressió arterial (PA) i

freqüència cardíaca (FC). Com s’ha pogut comprovar en molts estudis els beneficis

específics de les TAG són una reducció de l'estrès i l'ansietat, una reducció de la sensació

de soledat, una sensació d'augment del benestar físic i psicològic, una reducció de la

necessitat de medicaments, una millor qualitat de vida, una millora del funcionament

fisiològic, reducció dels símptomes de trauma, millor adherència a la teràpia i major nivell de
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participació en teràpies grupals, alhora que no interfereix amb els processos rellevants per a

una psicoteràpia efectiva. També hi ha indicis que els gossos poden detectar i respondre als

estats emocionals dels humans, cosa que els fa útils per detectar malestar emocional i fases

primerenques de mania o depressió. Aquests efectes mèdics són bonificacions addicionals

als resultats previstos de la TAA. (1-3, 7, 10, 12- 28)

Per tant, terapèuticament segons descriuen

varis dels autors, la inclusió del gos en la

cura de nens i adolescents amb càncer ha

col·laborat per augmentar l'autoestima i la

concentració plasmàtica d'endorfines,

equilibrar els dèficits emocionals i

estructurals i disminuir la concentració

plasmàtica de cortisol, una substància que

actua directament en l'estat d'ansietat de les

persones(2, 8). Dins l’àmplia gamma de

resultats psicològics i físics positius entre els pacients amb càncer pediàtric, com ara una

millora de l'estat d'ànim, el benestar general, l'autoestima, la qualitat del son, l'alimentació i

l'activitat física, i la reducció de la por, l'ansietat, i nivell d'estrès entre d’altres (2, 8, 24). Per

altra banda alguns també comenten com la pràctica millora socialment la interacció, promou

l'autocura i la comunicació entre l'equip sanitari, la família i entre altres infants. La TAA pot

ser utilitzat per una infermera per ajudar en l'adaptació del nen a situacions d'estrès com per

exemple en casos extrems com haver de parlar sobre un abús sexual infantil(19);

augmentar la mobilitat i l'activitat muscular en pacients per exemple amb deteriorament

cognitiu(12), el desenvolupament psicomotor dels nens amb discapacitat intel·lectual

lleu(17), inclús en rehabilitacions ja siguin físiques o de pacients amb alguna intervenció que

necessitin iniciar de nou l’exercici (22); promoure la col·laboració del nen durant els

procediments, tenint en compte que acostumen a sentir-se més relaxats i segurs en

adonar-se que l'entorn hospitalari també els proporciona moments agradables i divertits. A

més a més, ajuda molt als pacients amb trastorn d’espectre autista (TEA) perquè els ajuda a

fer front a la ira i la solitud o frustració(10), augmenta la interacció social, disminueix les

conductes autoestimulatòries, incrementa les conductes de joc i promou al nen o nena amb

autisme un major i millor ús del llenguatge(29). Segons comproven alguns estudis(20) l'ús

de gossos amb finalitats terapèutiques amb persones que pateixen TEA aporta beneficis

complementaris principalment en els àmbits del llenguatge, la comprensió i la conducta,

afavorint les relacions socials i l'expressió emocional. Al mateix temps, augmenta la
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motivació i la concentració durant la intervenció terapèutica, permetent la millora o el

manteniment de la qualitat de vida dels participants.

Les infermeres busquen constantment intervencions per reduir l’estrès d'hospitalització i per

facilitar el tractament del càncer; per això, en l'àmbit sanitari s'ha valorat l'ús de teràpies

alternatives capaces de desenvolupar estratègies per fer que aquest procés sigui menys

traumàtic. En un article d’una revisió sistemàtica(2) expliquen que en un estudi realitzat a

São Paulo es va demostrar que l'elaboració d'un pla d'atenció amb TAA i TAG pot

proporcionar moments de relaxació i alegria, que beneficia el pacient, l'acompanyant, la

família del pacient i també el personal d'infermeria. El rigor en el pla d'intervenció, la

col·laboració amb els centres i institucions mitjançant el treball en equip, i l'atenció

adequada al gos són fonamentals. La TAA és una eina eficient per treballar i corregir

conductes estereotipades i és una gran contribució per a l'estimulació multisensorial,

proporcionant respostes adaptatives contra estímuls visuals, auditius o tàctils. També

promou un augment significatiu de la participació dels pacients en les sessions de teràpia,

fomentant una gran varietat de comportaments socials i millorant la quantitat i qualitat de les

interaccions, tant amb les persones com amb els gossos.

S’ha comprovat que la TAA augmenta notablement el nivell de motivació en les sessions

terapèutiques, la qual cosa es tradueix en un alt interès per la participació en les activitats

d'aprenentatge. També significa un alt grau de concentració i atenció a la tasca, de manera

que la TAA es pot pensar com un facilitador per a l'assoliment dels objectius terapèutics i

pedagògics. Es creu que l'ús de gossos en

terapèutica a les intervencions són

aconsellables com a eina per al

professional de salut o educadora per

assolir els objectius més ràpidament i

també per millorar la qualitat de vida i la

integració social de les persones amb

TEA. La intervenció amb el gos s'ha de fer

possible amb totes les disciplines

implicades en el tractament d'aquest

col·lectiu d'individus (psiquiatria, psicologia, logopeda, terapeuta ocupacional, infermeria,

etc.), on tots es puguin beneficiar de la relació humà-gos(20).

Hi ha autors que confirmen que la realització d'IAA també pot afectar l'estat d'ànim dels

professionals de tot el departament de l’hospital, així com la comunicació entre el pacient i el

personal o altres pacients ingressats al departament hospitalari(2, 10, 11). A més a més, les

intervencions assistides per animals poden aportar certs beneficis per als pares i les famílies

durant les etapes inicials del tractament del càncer pediàtric(21, 26, 27).
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3.4. Higiene i seguretat

Malgrat tots els avantatges evidenciats per aquesta teràpia, els professionals de la salut i els

familiars encara tenen moltes inseguretats respecte a aquesta pràctica, sobretot pel que fa a

nens amb càncer, ja que en funció de l'estat de immunosupressió poden sorgir infeccions

oportunistes. No obstant això, algun estudi planteja aquesta qüestió i al final mostra que les

taxes d'infeccions hospitalàries entre les unitats sanitàries visitades per gossos i les no

visitades per gossos són similars(10, 26). Si es segueixen tots els procediments adequats

per a l'entrada d'un gos en aquest entorn (higiene, prevenció i immunització), la transmissió

d'infeccions de visitants humans a pacients seria més freqüent que d'animals a pacients(2).

O per exemple també hi ha un altre estudi que comenta que fins el moment, en aquella

institució no s'havia registrat cap cas de transmissió d'infecció d'animals a humans(26). La

preparació i l'entrenament dels gossos i manipuladors és primordial per a la seguretat i el

benestar dels animals per garantir el desenvolupament exitós de la prestació de TAA tant

com el control veterinari específic necessari per garantir que es compleixen els estàndards

per evitar que es produeixin problemes d’infecció (26). Les persones responsables han de

seleccionar acuradament un animal sa, que idealment estigui certificat i tingui documents

que acreditin el seu estat de salut (10).

4. Teoria Infermeria: Virginia Henderson
Actualment no existeix cap article que relacioni directament infermeria amb la TAG, tot i així

a la pràctica clínica habitual és infermeria qui sol·licita aquesta teràpia, qui marca els

objectius i la responsable directe de la realització d’aquesta.

Encara que l’evidència no recolzi cap teoria d’infermeria com a tal en aquestes teràpies hi

ha diagnòstics infermers que ens donen suport i per això és important definir-los. Per definir

aquests, s’ha optat pel model infermer de Necessitats de Virginia Henderson ja que és el

més utilitzat segons la literatura en quant a necessitats i manifestacions de dependència.

Basant-me en l’evidència científica i la informació facilitada pels professionals en l’àmbit, he

pogut realitzar diferents diagnòstics d’infermeria segons les necessitats de Virginia

Henderson i definir-los, no obstant això, pot ser que a la pràctica s’acabin descobrint més

aplicacions de la teràpia i ampliar el perfil de pacients que es beneficien d’aquesta. Així

doncs, a continuació trobareu diferents diagnòstics infermers relacionats segons les

taxonomies infermeres de NANDA, NIC i NOC que es treballen amb la TAG per assolir els

objectius i obtenir-ne beneficis.

16



Necessitats
afectades

NANDA/CP
relacionats NOC NIC

Comentaris
addicionals

Necessitat 4:
Moure’s

00085
Deteriorament de
la mobilitat física

00088
Deteriorament de
l’ambulació

00238
Deteriorament de
la bipedestació

0200 Ambular

0208 Mobilitat

0222 Marxa

0213 Moviment
articular: Turmell

0216 Moviment
articular: Maluc

0217 Moviment
articular: Genoll

0218 Moviment
articular: Coll

0220 Moviment
articular: Columna
vertebral

140 Fomentar la
mecànica corporal

200 Foment de
l’exercici

221 Teràpia
d’exercicis:
ambulació

222 Teràpia
d’exercicis:
equilibri

224 Teràpia
d’exercicis:
mobilitat articular

226 Teràpia
d’exercicis: control
muscular

El gos és un gran
motivador per realitzar
psicomotricitat.
Exemples: tècniques
com el passeig o
estimulació sensorial
poden utilitzar-se per
realitzar aquestes
intervencions i assolir
aquests objectius.

Necessitat 9:
Evitar
perills/seguretat

00114 Síndrome
de l’estrès del
trasllat

00132 Dolor agut

00146 Ansietat

0802 Signes vitals

1211 Nivell
d’ansietat

1212 Nivell d’estrès

1213 Nivell de por:
infantil

1301 Adaptació del
nen a
l’hospitalització

1605 Control del
dolor

2200 Adaptació del
cuidador principal a
l’ingrés del pacient
en un centre
sanitari

588 Tècnica de
relaxació

4320 Teràpia
assistida amb
animals

5270
Recolzament
emocional

5820 Disminució
de l’ansietat

5900 Distracció

6040 Teràpia de
relaxació

Les situacions
d’estrès, ansietat i/o
dolor tenen en comú
els components
d’ansietat, por,
alteració de signes
vitals a vegades, etc.
El gos pot ser un gran
acompanyant de
distracció, pot afavorir
a la relaxació,
recolzament
emocional, etc. i
afavorir així la millora
d’aquests.

Necessitat 10:
Comunicació

00051
Deteriorament de
la comunicació
verbal

0902 Comunicació

1212 Nivell d’estrès

1216 Nivell

5100 Potenciació
de la socialització

5350 Disminució
de l’estrès per
trasllat

5440 Augmentar

El gos pot ser un
motivador per fer
reduir aquella ansietat
que els produeix a
alguns dels pacients
pediàtrics portar a
terme una
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d’ansietat social els sistemes de
recolzament

5820 Disminució
de l’ansietat

comunicació verbal
sobre el que els passa.

Necessitat 12:
Treballar/realitzar-
se

00119 Baixa
autoestima crònica

00120
Baixa autoestima
situacional

00153 Risc de
baixa autoestima
situacional

00224 Risc de
baixa autoestima
crònica

1205 Autoestima

1208 Nivell de
depressió

1211 Nivell
d’ansietat

1212 Nivell d’estrès

1614 Autoestima
personal

5270
Recolzament
emocional

5330 Control de
l’estat d’ànim

5400 Potenciació
de l’autoestima

El gos en sí fàcilment
aporta un recolzament
emocional i amb un
seguit d’activitats i
obediències pot
potenciar l’autoestima
dels pacients amb
bons resultats.

Taula 1: Valoració Virginia Henderson Taxonomia Nanda Nic Noc.

5. Justificació
Actualment ja fa uns anys que es porta a terme la TAG a diferents centres hospitalaris i a la

pràctica clínica podem observar com el paper del professional sanitari davant aquestes és

imprescindible ja que és no només el responsable principal de cada sessió sinó que és qui

marca els objectius terapèutics, és qui valora al pacient i qui fa un seguiment de l’evolució.

Però tot i que la pràctica clínica demostri la importància de la professió dins la TAG, com

comentava anteriorment, no existeix evidència científica que relacioni infermeria amb les

TAG.

A més a més, actualment encara no existeix cap protocol d’infermeria davant aquestes

teràpies tot i portar tants anys treballant-hi en el camp. És per això que és tan important

crear un protocol que especifiqui quin paper té la infermera en tot això i que unifiqui aquesta

pràctica clínica, concretant com s’ha de realitzar però també com s’ha d’avaluar. Creant

aquest protocol no només estarem fent tot això sinó que també facilitarem el fet de que es

pugui justificar el paper d’infermeria en aquesta teràpia i que es pugui expandir més

fàcilment aquesta pràctica en altres centres.

En conclusió, existeix un buit que s’ha d’omplir necessàriament amb un protocol en el

moment en que fa tants anys que es duu a terme aquesta teràpia alternativa però encara no

s’ha protocol·litzat des d’infermeria.
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6. Objectiu del TFG
- Justificar la importància de la TAG.

- Crear el protocol pel personal d’infermeria d’hospitalització pediàtrica sobre les TAG.

- Descriure la funció de la infermera en TAG i el procediment d’aquestes de manera

unificada.

- Plasmar la importància del personal sanitari com és infermeria a les teràpies

assistides amb gossos i donar a conèixer aquest paper.

- Formalitzar i justificar el paper d’infermeria en les teràpies assistides amb gossos.

- A llarg plaç, fer arribar el protocol a altres centres i que es pugui ampliar aquesta

teràpia a més hospitals dels que ho porten a terme actualment.

7. Metodologia
Per realitzar aquest treball s'ha fet una cerca inicial a bases de dades com Pubmed, Scopus

i Cinhal Plus. D’aquestes bases de dades es van seleccionar articles publicats del 2016 a

l'actualitat (2022), que estiguessin en Català, Castellà o Anglès, que tracten sobre la TAG

amb pacients de pediatria, a l’hospitalització pediàtrica majoritàriament. És a dir, com a

criteris d’inclusió vaig decidir, que fossin actuals (entre els anys 2016-2022), que estiguessin

redactats en Català, Castellà o Anglès, i que parlessin de les TAG amb pacients pediàtrics..

La primera tria basant-me en això va ser de 38 documents(Annex 1), d’aquests vaig

descartar 13 dels quals o parlaven únicament dels gossos i no tant dels beneficis als

pacients o bé tenen motius d’exclusió com per exemple estudis que el resultat comentaven

que no era concloent probablement pel baix nombre de persones que hi van participar. És a

dir, com a criteris d’exclusió vaig fer servir que parlessin d'algun tema de les intervencions

assistides amb gossos però no centrat en teràpia, que parlessin exclusivament de l’animal i

no del pacient o personal, que no tinguin resultats concloents. O finalment han sigut 25 els

documents seleccionats(Annex 2) per realitzar l’anàlisi dels antecedents i estat de la qüestió

i definir prèviament el marc teòric.

Per altra banda, també s'ha utilitzat literatura gris obtinguda de pàgines webs oficials o de

guies de pràctica clínica per acabar de definir alguns termes i realitzar el protocol.
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8. Resultats: Protocol

Data d’elaboració

23/05/2022

Autora

Ester Pujade Busqueta

Revisors

Laura Martínez Rodríguez i Francesc Ristol Ubach.

Conflicte d’interès

L’autora i els revisors declaren no tenir conflictes d’interès en l’elaboració/revisió d’aquest

protocol.

Introducció

Aquest és un protocol innovador que va dirigit al personal d’infermeria d’hospitalització

pediàtrica. Pretén plasmar aquella feina que fa anys que s’ha portat a terme en alguns

centres hospitalaris, a més d’aconseguir unificar la manera de treballar davant les teràpies

assistides amb gossos. Aquestes teràpies s’han portat a terme amb pacients de diferents

tipus i en diferents camps de la salut i sempre s’ha pogut comprovar la gran quantitat de

beneficis que aporten. L’hospitalització, en concret pels infants, és un moment molt dur i

angoixant per ells i pels del seu voltant. Una teràpia alternativa com és la teràpia assistida

amb gossos, amb una evidència científica amb resultats tan positius com els que té,

necessita un protocol perquè els professionals puguin conèixer de què tracta i quin és el seu

paper davant d’aquesta. Tenir un protocol d’infermeria per a la teràpia assistida amb gossos

a l’hospitalització pediàtrica pot ajudar a ampliar l’aplicació d’aquesta en més centres. El

paper d’infermeria en aquestes teràpies és imprescindible ja que és la responsable directe

del pacient en aquestes teràpies i qui marca els objectius de les sessions i en sol·licita el

servei.
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Definició

- Teràpia assistida amb gossos: teràpia complementària que realitza conjuntament

un tècnic d’intervencions assistides amb gossos, un gos de teràpia i un professional

de la intervenció, en aquest cas un infermer/a. Tracta de realitzar un seguit de

sessions amb uns objectius preestablerts pel professional de salut els quals

s’intentaran assolir utilitzant el gos com a motivador.

- Durada de cada sessió: Una hora aproximadament.

- Responsable del pacient i responsable de la sessió: Professional sanitari, és a

dir infermeria.

- Responsable principal del gos de teràpia: El tècnic, és el responsable del

benestar de l’animal.

- Objectius de la sessió: Objectius plantejats prèviament a la sessió pel professional

de la intervenció, marca els objectius segons la valoració que fa prèviament del

receptor.

- Paper del gos de teràpia: El gos és el motivador en aquestes sessions i mitjançant

activitats el pacient crearà un vincle unidireccional amb l’unitat d’intervenció, vincle el

qual s’aprofita per assolir els objectius.

- Protagonista de la teràpia: Sempre serà el pacient.

Objectius

O. Generals:
- Unificar la manera de treballar les teràpies assistides amb gossos a l’hospitalització

pediàtrica.

- Aplicar teràpies assistides amb gossos a diferents serveis d’hospitalització pediàtrica

de manera unificada.

- Definir el marc d’actuació i requeriments davant les teràpies assistides amb gossos

com a professional d’infermeria a l’hospitalització pediàtrica.

O. Específics:
- Definir els criteris d’inclusió del pacient pediàtric a qui pot anar dirigida aquesta

teràpia alternativa.

- Definir el rol dels tècnics i personal sanitari de la teràpia durant les sessions.

- Definir els recursos humans i materials que requereix cada sessió.

- Marcar objectius de cada sessió i objectius a assolir amb la teràpia.

- Avaluar resultat de la sessió.

21



Població diana*

Inclusió:
- Tots els pacients els quals el seu motiu d’ingrés i estat de salut els permet

relacionar-se amb gossos.

- Pacients valorats prèviament per infermeria, la qual ha decidit introduir la teràpia al

procés d’intervenció per assolir els objectius marcats segons els diagnòstics

d’infermeria obtinguts.

Exclusió:
- Pacients amb al·lèrgia als gossos.

- Pacients amb fòbia als gossos.

- Per motius culturals.

*Pel moment l’evidència no defineix criteris d’inclusió ni d’exclusió així que els criteris estan

realitzats a partir de criteri d’infermeria.

Personal que hi intervé

- Professional de la intervenció: infermer/a.

- Tècnic en intervencions assistida amb gossos.

- Gos d’intervenció..

Material

- i el tècnic i el gos puguin tenir un espai de tranquil·litat. Serà també l’espai on la

unitat d’intervenció es posarà a punt i deixarà les seves pertinences.

- Un espai per realitzar la teràpia, a poder ser, ampli, on no hi faci un clima extrem.

- Material específic de la sessió: s’encarrega el tècnic en intervencions assistides amb

animals de saber tot el material que es pugui necessitar i d’aconseguir aquest.

Termes i definicions

Professional de la intervenció: Professional de la salut o de l’educació format amb els

coneixements en l’aplicació d’aquestes intervencions. En el nostre cas, es tractaria de

l’infermer/a.

Tècnic en intervencions assistides amb gossos: Persona titulada per realitzar

intervencions assistides amb gossos.

Gos d’intervenció o de teràpia: Gos seleccionat i ensinistrat per poder realitzar

intervencions assistides amb gossos.
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Unitat d’intervenció: Gos d’intervenció i tècnic d’intervenció.

Receptor: Usuari o pacient que es beneficia de les sessions de la intervenció.

Procediment

Activitats de valoració:
- Comprovar que el/la pacient té la valoració d’infermeria prèvia, amb els diagnòstics

d’infermeria. (Annex 1-4)

- Marcar uns objectius a partir de la valoració d’infermeria realitzada i definir quins

d’aquests es podran treballar amb la teràpia. (Annex 5)

- Tenir en compte la situació actual del pacient, el seu estat de salut, la seva mobilitat

física i conèixer les seves limitacions per poder fer una atenció personalitzada i

adaptar la sessió a la seva situació.

- Validar que no existeix cap al·lèrgia coneguda als gossos o al possible material que

es pugui utilitzar durant la sessió.

Preparació del material i de la sessió:
- Rebre a la unitat d’intervenció i facilitar un espai tranquil perquè es puguin preparar

per la sessió i on també puguin guardar el material que no vagin a utilitzar i preparar

el que sí.

- Comentar el cas a tractar amb el tècnic, explicar les limitacions en cas de que

existeixin i els detalls necessaris per realitzar la teràpia de la forma més

personalitzada possible.

- Acordar amb el tècnic com es pot realitzar la sessió utilitzant el gos com a motivador

per assolir els objectius que es plantegen, quines activitats es duran a terme i com

s'estructuren.

- Confirmar amb el tècnic el material necessari per la sessió un cop definida i

comprovar que no falti res.

- S’habilita una sala per realitzar la tècnica i, a no ser que s’acordi d’una manera

diferent, hi facilitarem una cadira perquè el pacient hi esperi assentat.

- Situarem la cadira de cara a la porta però més aviat allunyada de la porta, tirant cap

al fons de la sala.

Preparació del pacient:
- Identifiquem al pacient segons el protocol del centre.

- Es realitza la valoració comentada prèviament (Annex 1-4).
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- Informem al pacient i a la família del que es realitzarà i de quines accions són

necessàries que duguin a terme o col·laborin.

Execució:
1. S’informa al pacient i a la família del que realitzarem.

2. Es situa la infermera responsable amb el pacient a una sala que s’haurà habilitat per

dur a terme la sessió.

3. El pacient es situarà assentat a una cadira, de peu o estirat, segons les seves

capacitats (és quelcom que ja estarà acordat perquè es té en compte durant la

preparació).

4. La infermera està en tot moment al costat dret del pacient sent així responsable de

tot el que succeeixi a la sessió i de tenint contacte visual del pacient en tot moment.

5. Entra la unitat d’intervenció a la sala i en aquell moment la sessió comença.

Les sessions es poden separar en sis fases.

- Fase 1. Entrada: El pacient espera assentat amb la infermera a la seva dreta

i la unitat d’intervenció entra per la porta i es para a uns metres de distància

del pacient.

- Fase 2. Salutació: El tècnic saluda i presenta a la unitat d’intervenció.

- Fase 3. Vincle: La infermera pot facilitar l’apropament de la unitat

d’intervenció proposant si es volen apropar. El tècnic facilitarà que el pacient

creï un vincle unidireccional amb el gos, per contacte físic o visual.

- Fase 4. Inici de l’activitat: Segons hagin acordat el tècnic i la infermera es

donarà inici a l’activitat i es durà a terme.

- Fase 5. Relaxació: Segons com s’hagi decidit es realitzaran uns moments de

relaxació per disminuir l’excitació que pugui tenir el pacient després

d’aquesta teràpia. És important que la infermera vagi valorant l’estat del nen i

decideixi allargar aquesta fase tant com sigui necessària.

- Fase 6. Despedida: És important que després de cada sessió sigui primer la

unitat d’intervenció la que marxi i posteriorment la infermera faci un

tancament de la sessió amb el pacient. És el moment també per valorar

l’estat del pacient novament (Annex 1-4).

6. La infermera acompanya al pacient a la seva habitació, si és que l’espai habilitat ha

sigut un altre i realitzen rentat de mans tots dos.

7. Es reuneixen infermera i tècnic i comparteixen opinions de com ha anat la sessió,

fan propostes de millora i remarquen allò positiu i negatiu observat.

8. Es registren les valoracions obtingudes del pacient per tenir el seguiment complet.

9. Es registren els comentaris necessaris sobre el funcionament de la sessió.
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Precaucions:
- Que el pacient pugui mostrar-se ansiós amb algun moviment de l’animal.

- Que el pacient utilitzi erròniament el material o pugui manipular al gos de manera

brusca i incorrecta.

- Que el pacient mostri interès per menjar els premis del gos.

- Que el pacient es mostri amb un comportament inadequat per la sessió.

Avaluació de protocol

Indicadors de procés:
En aquesta teràpia es poden tractar diferents tipus d’objectius i, per tant, hi pot haver molts

tipus d’indicadors per avaluar el procés del protocol però bàsicament el que serà necessari

realitzar per fer una bona avaluació és fer un seguiment de l’estat del pacient i valorar

l’assoliment dels objectius.

Primer de tot, és important tenir un diagnòstic d’infermeria realitzat perquè a partir d’aquest

sabrem quines necessitats es veuen afectades segons el Model de Necessitats de Virginia

Henderson. Aquests indicadors són seleccionats segons la valoració realitzada amb la

taxonomia d'infermeria de diagnòstics NANDA i els indicadors són dels NOC relacionats

amb el diagnòstic. Per observar quina evolució tenim dels objectius marcats en la valoració

diagnòstica podem fer un seguiment observant el procés basant-nos d’on partim i com

evolucionen els resultats després de cada sessió. A annexos trobem diferents plantilles

d’exemple separades segons les necessitats afectades que es poden tractar amb les

teràpies assistides amb gossos a l’hospitalització pediàtrica (Annex 1-4).

A més a més trobarem un exemple de taula on s’especifiquen els objectius en concret

d’aquella sessió i es valoraran juntament amb el tècnic si es considera que s’han assolit o

no i els comentaris i reflexions que puguin sorgir sobre cada un, i d’aquesta manera valorar

el procés (Annex 5).

Indicadors de resultat:
- Grau de satisfacció del pacient: Aquest indicador es valorarà després de cada sessió

a poder ser i sobretot un cop acabada la teràpia, és a dir després d’haver realitzat

totes les sessions. Un cop cada 6 mesos es fa un recull d’informació del grau de

satisfacció dels diferents pacients adherits al protocol.

- Grau de satisfacció dels familiars: Després d’un mes realitzant diferents sessions i/o

al finalitzar la teràpia, és a dir un cop acabades totes les sessions, es farà un registre

de la satisfacció dels familiars dels infants sobre aquestes. Un cop cada 6 mesos es
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fa un recull de la informació obtinguda sobre el grau de satisfacció dels familiars dels

pacients adherits al protocol.

- Assoliment dels objectius plantejats en la majoria dels casos treballats: Un cop a

l’any es farà un recull de la informació dels casos treballats observant en quants

s’han aconseguit assolir els objectius plantejats per la teràpia respecte al total de

casos de pacients adherits al protocol.

- Augment del número de pacients en seguiment adherits a aquest protocol: Un cop a

l’any es farà un recompte de pacients adherits al protocol aquell any i es farà una

comparativa amb l’any anterior.
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Annex 1: Avaluació necessitat 4 del Model de V. Henderson (Moure’s)
Nom pacient:
Data:
Sessió nº:
Responsable de la sessió:

Indicadors 1 2 3 4 5 Observacions:

Marxa

Camina amb marxa eficaç

Camina distàncies curtes

Camina a ritme moderat

Estabilitat a la marxa

Camina en línia recta

Manteniment de l’equilibri

Manteniment de la posició corporal

Moviment muscular

Moviment articular

Coordinació
1. Greument compromès; 2. Substancialment compromès; 3. Moderadament compromès; 4. Lleument compromès; 5. No compromès.
Taula 2: Avaluació necessitat 4 del Model de V. Henderson (Moure’s)
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Annex 2: Avaluació necessitat 9 del Model de V. Henderson (Evitar perills/seguretat)
Nom pacient:
Data:
Sessió nº:
Responsable de la sessió:

Indicadors 1 2 3 4 5 Observacions:

Ansietat

Respon a la teràpia de diversió

Por

Ira

Participació en la interacció social

Confiança amb els cuidadors que no
pertanyen a la família

Impaciència

Inquietud

Irritabilitat

Dificultat per concentrar-se

Augment de la TA

Augment de la FC

Augment de la FR

29



Dolor

Sobreexcitació

Dificultat per relaxar-se

Sentiment d’inutilitat

Pèrdua de pes

Plors

Trastorns del son
1. Sempre; 2. Freqüentment; 3. A vegades; 4. Rarament ; 5. Mai
Taula 3: Avaluació necessitat 9 del Model de V. Henderson (Evitar perills/seguretat)
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Annex 3: Avaluació necessitat 10 del Model de V. Henderson (Comunicació)
Nom pacient:
Data:
Sessió nº:
Responsable de la sessió:

Indicadors 1 2 3 4 5 Observacions:

Utilitza llenguatge escrit

Utilitza llenguatge parlat

Utilitza llenguatge no verbal

Tartamudeja

Intercanvia missatges amb els demés

Desconfort durant els retrobaments
socials

Evitar situacions socials

Augment de la TA

Augment de la FC

Augment de la FR

Desconfiança

Ansietat
1. Greument compromès; 2. Substancialment compromès; 3. Moderadament compromès; 4. Lleument compromès; 5. No compromès.
Taula 4: Avaluació necessitat 10 del Model de V. Henderson (Comunicació)
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Annex 4: Avaluació necessitat 12 del Model de V. Henderson (Treballar/realitzar-se)
Nom pacient:
Data:
Sessió nº:
Responsable de la sessió:

Indicadors 1 2 3 4 5 Observacions:

Nivell de confiança

Descripció del jo

Respecte pels demés

Comunicació oberta

Afirma les preferències personals

Verbalitzacions de autopercepcions

Acceptació de les pròpies limitacions

Descripció d’estar orgullós

Sentiments sobre la seva pròpia
persona

Descripció dels seus èxits
1. Mai positiu; 2. Rarament positiu; 3. A vegades positiu; 4. Freqüentment positiu; 5. Sempre positiu
Taula 5: Avaluació necessitat 12 del Model de V. Henderson (Treballar/realitzar-se) segons escala Mai positiu - Sempre positiu.

32



Indicadors 1 2 3 4 5 Observacions:

Estat d’ànim deprimit

Cansament

Pèrdua d’interès per activitats

Absència de plaer en activitats

Pèrdua de pes

Augment de pes

Pèrdua de gana

Augment de la gana

Indecisió

Tristesa

Irritabilitat

Pensaments recurrents de la mort

Pensaments recurrents del suïcidi

Augment de la TA

Augment de la FC

Augment de la FR

Trastorn del son
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Abandonament

Ansietat

Cefalea

Malestar estomacal
1. Greu; 2. Substancial; 3. Moderat; 4. Lleu; 5. Cap
Taula 6: Avaluació necessitat 12 del Model de V. Henderson (Treballar/realitzar-se) segons escala Greu - Cap
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Annex 5: OBJECTIUS SESSIONS TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS
Pacient:
Data
Nº de la sessió:
Responsable:
Tècnic:

Objectius de la sessió S’han assolit? Observacions:

Taula 7: Objectius de la sessió
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9. Discussió
La TAG és una teràpia innovadora, la qual s’ha dut a terme des dels darrers anys, i encara

no té un bagatge suficient per recollir una evidència científica. El departament d’infermeria

és l’òrgan responsable d’aquest tipus de teràpies, tot i així, en l’àmbit hospitalari no trobem

recerca relacionant aquesta professió i la TAG.

Un cop finalitzada la cerca a les diferents bases de dades, vaig optar per cercar més

informació directament a l'àmbit sanitari, buscant professionals que treballen amb la TAG.

En aquest àmbit vaig poder contactar amb una infermera que aplica aquesta teràpia en el

seu context professional i fou ella qui em va confirmar el rol del cos d’infermeria en la TAG.

La seva experiència professional recolzava els efectes positius i la rellevància del rol de la

nostre professió en l’aplicació d’aquestes teràpies. Desafortunadament, per qüestions

personals de la professional, no vaig tenir l’oportunitat de profunditzar més en la seva tasca

a través de la TAG, i al no ser una teràpia gaire aplicada m’ha resultat molt complicat

contactar amb altres professionals d’infermeria que exerceixin en aquest àmbit.

Afortunadament, a través d’en Francesc Ristol, director general del grup CTAC i creador del

model CTAC, junt amb el grup CTAC vaig tenir l’opció de formar-me i titular-me com a

tècnica/especialista en la teràpia assistida amb gossos. Aquest fet m’ha obert portes a

conèixer de forma detallada la metodologia i característiques d’aquesta teràpia.

Innovar és un procés arriscat, però en el cas d’aquesta teràpia més, degut a que requereix

la participació dels gossos en un àmbit inusual. Actualment vivim en una societat on no és

habitual veure aquests animals en els centres sanitaris, per tant, és complicat materialitzar

la idea d’aquesta teràpia tot i que la seva eficàcia i seguretat hagin estat provades. Cal

afegir, que les intervencions assistides amb gossos més visibilitzades no equivalen a la

praxis que es duria a terme amb una TAG, fet que dificulta encara més comprendre el rol i

rellevància de la professió d’infermeria dins d’aquest procés.

Conscient que innovar és un procés complicat i arriscat, sovint perquè es veu recolzat de

poca recerca, considero interessant potenciar la TAG ja que la balança de beneficis és molt

favorable. La recerca existent és breu, però tota coincideix en que és una teràpia amb

resultats i valoracions positives pels pacients. Per tant podem considerar que no és arriscat

recolzar i potenciar l’ús de la TAG en centres sanitaris. És probable que a mesura que

n’augmenti l’ús i se’n registrin més resultats, la recerca pugui confirmar de forma contundent

el que s’ha vivenciat fins ara. Tant de bo, en un futur, l’augment de l’ús de la TAG, en

centres sanitaris i per part del cos d’infermeria, ajudi a millorar la salut de les persones amb

quelcom simple i natural com és el vincle humano-animal.
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10. Conclusions
La hospitalització pels pacients pediàtrics és una situació molt angoixat ja que no

acostumen a ser llocs molt incompresos per ells i tot això només fa que empitjorar els seus

diagnòstics, complica la seva adherència en el pla terapèutic i a vegades agreuja l’evolució

de la salut del pacient. El gos és un animal amb una facilitat innata per comprendre les

emocions dels éssers humans i el vincle humano-animal amb aquesta espècie a vegades es

crea ja de forma involuntària. Els infants necessiten trobar la manera de que aquestes

situacions que malauradament els ha tocat viure no siguin tant agonitzants com poden

arribar a ser-ho. Reben proves mèdiques que no comprenen, algunes vegades punxades o

procediments dolorosos o molestos per ells, han de seguir tractaments que no volen, etc.

Alguns hospitals pediàtrics han sabut veure aquesta necessitat i han decidit optar per

teràpies complementàries com la teràpia assistida amb gossos per resoldre aquests

problemes i facilitar la satisfacció i benestar dels pacients.

Hem pogut observar amb l’evidència científica aportada i com amb la pràctica clínica, els

gossos poden aportar molts beneficis en l’àmbit sanitari. Les TAG aporten una gran

quantitat de beneficis als pacients que les reben, beneficis físics, psicològics, emocionals,

biològics i inclús conductuals.

La TAG és una teràpia alternativa molt positiva però molt poc coneguda, seria interessant

donar-la a conèixer, i tenir un protocol pel personal sanitari per facilitar que els hospitals ho

implementin i, a poc a poc, es vagi estenent aquesta pràctica tan agraïda. Per poder

aconseguir això és important entendre el funcionament d’aquestes teràpies i conèixer el

paper que hi juga el personal sanitari com és infermeria quan es tracta de pacients

hospitalitzats, d’aquí la importància de crear un protocol d’actuació d’infermeria davant la

TAG.

Realitzar un TFG és una gran feina, requereix moltes hores i esforç, i per aquest motiu es

necessita escollir un tema que agradi a l’autor perquè és imprescindible realitzar-ho amb

moltes ganes i passió. Això últim per mi no ha sigut mai un problema, des del primer dia que

estic lluitant per aquest tema i per fi puc dir que ho he aconseguit. Semblava impossible

crear un protocol que encara no existeix, però el que ha sigut encara més difícil ha sigut

lluitar contra les falses creences creades amb el desconeixement de que les TAG no són

una feina d’infermeria quan realment aquest és l’òrgan important dins la teràpia; o creences

de que els gossos de les TAG infecten als pacients hospitalitzats... Quan una cosa ens

importa i confiem en aquesta, no podem mai desistir ja que la majoria de vegades dependrà

d’aquell esforç que nosaltres hi posem.
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Personalment, crec que aquest treball m’ha servit per a profunditzar més en el tema de la

TAG i per especialitzar-me en molts detalls que potser desconeixia. He après que el TFG és

un bon moment per reunir dades sobre la pràctica i sobre l’evidència d’allò que t’interessa.

Segons tot el que aconsegueixis pots treure unes bones reflexions i crear un bon protocol,

per exemple, però també he après que tot i que la gent et falli tu no et pots rendir mai si tens

clar el que vols aconseguir.

Estic orgullosa d’haver pogut aportar aquest granet de sorra a la professió d’infermeria, res

m’agradaria més que aquest protocol pogués servir a diferents centres per implementar-se o

simplement començar a donar a conèixer què és la TAG i de què tracta, i que arrel d’això es

comencin a estendre el nombre de pacients adherits al protocol i a augmentar l’evidència

científica de la TAG per seguir perfeccionant-la.
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12. Annexos

12.1. Annex  1: Taula resum cerca bibliografia a les diferents bases de dades

Bases de dades Paraules clau Filtres Articles
trobats

Articles seleccionats

Pubmed Therapy AND assisted AND
dog AND nurs*

De 2016 a 2021 68 19

Pubmed ((dog - assisted therapy) AND
(children)) AND (nurs*)

De 2016 a 2021
5 years
English, Catalan, Spanish

15 10

Scopus "dog therapy"  AND  "nurs*"
AND  "child*"

( LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2021 )  OR  LIMIT-TO (
PUBYEAR ,  2020 )  OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2019
)  OR  LIMIT-TO ( PUBYEAR ,
2018 )  OR  LIMIT-TO (
PUBYEAR ,  2017 )  OR
LIMIT-TO ( PUBYEAR ,  2016
) )  AND  ( LIMIT-TO (
LANGUAGE ,  "English" ) )

31 12

Cinhal Plus ( dog therapy or pet therapy )
AND ( nurse or nurses or
nursing ) AND ( children or
adolescents or youth or child
or teenager )

Limitadores - Año de
publicación: 2016-2019
Idioma: Español, English

24 11

Taula 8: Resum cerca bases de dades
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12. 2. Annex 2: Taula resum articles seleccionats de la cerca bibliogràfica

Base de
dades

Títol Autor i any Població Disseny Intervenció Resultats

Pubmed Pilot Study of
Therapy Dog Visits
for Inpatient Youth
With Cancer

Chubak J, Hawkes
R, Dudzik C,
Foose-Foster JM,
Eaton L, Johnson
RH, Macpherson
CF.

Pacients pediàtrics
oncològic

Aquest estudi va avaluar la
viabilitat d'estudiar les
activitats assistides per
animals (AAA) en oncologia
pediàtrica hospitalitzada i va
recollir dades preliminars
sobre els beneficis
potencials de l'AAA per a
aquesta població. Els
pacients d'un gran hospital
pediàtric es van identificar
mitjançant registres mèdics
electrònics i es van abordar
amb l'aprovació del metge.

Els pacients van completar
enquestes abans i després
d'una visita amb un gos de
teràpia a la seva habitació
privada de l'hospital.

Després de la visita del gos de teràpia,
els pacients tenien menor angoixa i
disminucions significatives de la
preocupació, el cansament, la por, la
tristesa i el dolor. En general, els
proveïdors van donar suport a la
intervenció. Vuit pacients van
desenvolupar infeccions durant els 14
dies posteriors a la visita al gos, però
cap es va poder atribuir clarament a la
visita al gos de teràpia. La principal
limitació de l'estudi va ser que no hi
havia grup control. Tanmateix, els
resultats donen suport a la viabilitat i la
necessitat d'estudis futurs sobre AAA en
oncologia pediàtrica.

Pubmed The Effect of a Pet
Therapy and
Comparison
Intervention on
Anxiety in
Hospitalized
Children

Hinic K, Ortu
Kowalski M,
Holtzman K,
Mobus K.

2019

Població pediàtrica
entre 6 i 17 anys
hospitalitzats.

L'objectiu d'aquest estudi
era avaluar l'efecte d'una
visita breu de teràpia amb
mascotes i una intervenció
de comparació sobre
l'ansietat en nens
hospitalitzats. Aquest estudi
quasi experimental va
comparar l'ansietat de l'estat
abans i després de les
intervencions d'investigació
estructurada en una mostra
de conveniència de nens
d'entre sis i 17 anys (N =
93) en dos grups. Els
participants van ser
assignats al grup de teràpia
amb mascotes o grup de
control, segons el moment
de la recollida de dades.

Els participants de cada grup
van rebre una visita de
l'assistent d'investigació, el gos
de teràpia i el manipulador, o
bé de l'assistent d'investigació
per completar un
trencaclosques. L'ansietat del
nen es va mesurar mitjançant
l'escala d'ansietat per a nens
(STAIC) S-Anxiety Scale abans
i després de la visita i els pares
van completar un breu
qüestionari de fons.

Els grups d'intervenció i comparació no
van tenir diferències significatives en els
factors demogràfics clau ni en el nivell
d'ansietat inicial. Tot i que l'ansietat de
l'estat va disminuir significativament en
ambdós grups, els nens del grup de
teràpia amb mascotes van experimentar
una disminució significativament més
gran de l'ansietat (p = 0,004). A més, els
pares van informar alts nivells de
satisfacció amb el programa de teràpia
amb mascotes. Els resultats de l'estudi
ofereixen suport per a una breu visita de
teràpia amb mascotes amb un gos i un
manipulador entrenats com a eina per
reduir l'ansietat en nens hospitalitzats
alhora que promou la satisfacció dels
pares. Quan els recursos per oferir
visites de teràpia amb mascotes són
limitats, els metges poden considerar
donar prioritat als nens més afectats per
l'ansietat.
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Pubmed Acceptability of AAI
from the
Perspective of
Elderly Clients,
Family Members,
and Staff—A Pilot
Study

Machová K,
Procházková R,
Konigová P,
Svobodová I,
Pˇribylová L, Vadro
ˇnová M.

2020

L'acceptabilitat de
l'AAI de tots els
membres implicats és
una àrea poc
explorada

Aquest estudi va tenir com a
objectiu investigar l'actitud
dels clients, professionals
sanitaris i familiars envers
l'IAA als centres sanitaris i
d'atenció social, i avaluar si
perceben aquestes
intervencions de manera
positiva o negativa. El
següent objectiu de l'estudi
va ser avaluar si les
respostes obtingudes estan
influenciades per un factor
com l'edat, l'educació, la
mida de l'assentament, el
gènere o el paper en relació
amb l'IAA.

Així, 214 enquestats (32 clients
AAI, 146 familiars i 36
treballadors sanitaris i socials;
98 homes, 116 dones; edat
mitjana 46,3 anys (±16,5 DE))
van completar una llista
d'afirmacions centrades en
l'AAI amb un gos. Aquesta
llista es va distribuir
directament a les residències
d'avis, a les residències de
gent gran i a les llars amb
atenció domiciliària. Totes les
afirmacions es van valorar en
una escala Likert de 0 a 3.

Els resultats mostren que l'AAI és
generalment molt ben rebut, amb més
del 90% dels enquestats que consideren
que l'AAI és beneficiosa. S'ha valorat
molt positivament la percepció de l'IAA i
la confiança del conductor amb el seu
gos, així com les possibles
preocupacions sobre la higiene. En
molts casos, els resultats es van veure
afectats per factors demogràfics dels
enquestats (edat, gènere, paper en
l'AAI, educació i mida de l'assentament).
En futurs estudis sembla oportú
centrar-se en l'actitud dels grups
individuals, i així avançar en la
metodologia d'implementació de l'IAA.

Pubmed Canine-Assisted
Therapy Improves
Well-Being in
Nurses

Machová K,
Souˇcková M,
Procházková R,
Mezian K.

2019

La cohort estava
formada per 22 dones
que treballaven a
l'Hospital Militar
Central de la
República Txeca
(l'edat mitjana era de
30 anys). Aquestes
infermeres eren
contractades de dos
departaments
diferents, el
departament de
rehabilitació i
medicina física, i el
segon era el
departament de
medicina interna i
cures de llarga
durada. Les
considerades aptes
eren dones que feien
més d'un mes de
treball i feien més d'un
any en aquesta
professió.

Aquest estudi pretén
avaluar si la teràpia
assistida per animals (TAA)
amb la presència d'un gos
afecta el nivell d'estrès de
les infermeres.

Com a biomarcador d'estrès,
hem utilitzat proves de nivell de
cortisol salival. Vint infermeres
(edat mitjana: 30 anys) de
medicina física (PMR) (n = 11) i
del departament de medicina
interna i cures de llarga durada
(IM < C) (n = 9). En cadascun
dels tres dies observats, es va
recollir saliva a les 10 del matí i
després de 50 minuts. El
primer mostreig es va realitzar
durant un procés de treball
normal sense pausa (Condició
A), el segon es va dur a terme
durant un procés de treball
normal amb una pausa
escollida (Condició B) i el
tercer mostreig es va realitzar
durant un procés de treball
normal amb una ruptura amb
AAT (Condició C). Tots els
participants es van inscriure en
les tres condicions
d'intervenció en un ordre
aleatori.

Els resultats van demostrar l'efecte
d'una reducció dels nivells de cortisol a
la condició C, on es va incloure l'AAT (p
= 0, 02) només en les infermeres
contractades al departament IM <C. A
tall d'explicació, les infermeres del
departament de PMR ja mostraven
nivells de cortisol baixos al principi.
Proposem incloure l'AAT amb un gos en
centres sanitaris on les infermeres tenen
un alt risc d'estrès.
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Pubmed Effects of
Animal-Assisted
Activity on Mood
States and
Feelings in a
Psychiatric Setting

Brown S, Snelders
J, Godbold J,
Moran-Peters J,
Driscoll D,
Donoghue D,
Mathew L, Eckardt
S.

2019

Pacients d’unitats
psiquiàtriques d’entre
els 12 i 17 anys i
alguns majors d’edat.

Identificar com l'AAA afecta
els estats d'ànim i els
sentiments tant entre els
pacients com el personal de
les unitats psiquiàtriques
d'hospitalització.

Aquest estudi va utilitzar un
disseny pre/posttest quasi
experimental amb grups de
comparació no equivalents.
Les dades quantitatives es van
recollir mitjançant l'escala
d'humor analògic visual. Les
dades demogràfiques, amb
una pregunta oberta, es van
obtenir després de les
sessions.

Es van observar canvis significatius
abans i després de l'exposició a les
sessions d'AAA amb un gos de teràpia.
Els estats d'ànim negatius van disminuir
i els estats d'ànim positius van
augmentar segons el mesurament de
l'escala d'ànim analògic visual. L'anàlisi
de contingut va identificar temes com
sentir-se feliç, sentir-se relaxat i
sentir-se tranquil.

Pubmed Examining the
Effects of a
Service-Trained
Facility Dog on
Stress in Children
Undergoing
Forensic Interview
for Allegations of
Child Sexual
Abuse

Krause-Parelloa
CA, Thamesb
M, Rayc CM,
Kolassa J.

2017

51 nens d'entre 4 i 16
anys, que van ser
derivats a un centre
de defensa infantil a
Virgínia per a una
entrevista forense
després de les
denúncies d'abús
sexual.

Es va dur a terme un
disseny de mesures
repetides per examinar com
la presència d'un gos
d’intervenció entrenat pel
servei, la intervenció
assistida per animals pot
servir com a manera de
reduir els nivells d'estrès
dels nens durant les
entrevistes forenses.

Els nens van ser aleatoritzats a
una de les dues condicions
entrevistes forenses: condició
experimental (gos d’intervenció
entrenat en servei present) o
condició de control (sense gos
d'instal·lació present -
entrevista forense estàndard).
Abans i després de la FI es
van recollir biomarcadors
d'estrès cortisol salival,
alfa-amilasa, immunoglobulina
A (IgA), freqüència cardíaca i
pressió arterial i
immunoglobulina A. També es
van recollir dades
d'autoinforme.

Els resultats van donar suport a una
disminució significativa de la freqüència
cardíaca per a aquells en condició
experimental en comparació amb la
condició de control. Els models de
regressió van revelar una disminució
significativa de la pressió arterial
sistòlica i diastòlica en la condició
experimental. També es van trobar
canvis estadísticament significatius en
l'alfa-amilasa i la IgA en relació amb la
divulgació i el tipus d'infracció. Els
resultats d'aquest estudi donen suport
als efectes de reducció de l'estrès d'un
gos d'intervenció entrenat pel servei per
a nens sotmesos a entrevistes forenses
per denúncies d'abús sexual infantil.

Pubmed Implementation of
Assisted Therapy
With Dogs in the
Therapeutic
Approach to
People With
Autistic Spectrum
Disorder

Morales-Moreno I,
Cerezo-Chuecos F,
Balanza-Galindo S,
Gómez-Díaz M,
Echevarría-Pérez
P.

2020

Pacients entre 6 i 45
anys, haver estat
diagnosticat de TEA,
rebent algun tipus de
teràpia conductual.

Aquest estudi de recerca va
utilitzar un disseny quasi
experimental, controlat i
amb intervenció; el disseny
era longitudinal, amb sèrie
temporal interrompuda
aplicada.

Es va crear un qüestionari amb
2 parts diferents. La primera es
va utilitzar per recollir dades
personals i socials/familiars, i
la segona part es va utilitzar
per a les variables d'estudi. La
variable independent d'aquest
estudi de recerca va ser el
tractament amb TAA realitzat
amb el grup experimental. Per
a l'avaluació de l'efecte de la
implantació de la teràpia es
van mesurar les variables
dependents (abans i després):
llenguatge, conversa i ús
estereotipat i/o repetitiu del
llenguatge, estereotips i/o tics,

S’observen millores en el llenguatge, en
iniciar conversacions, es disminueix el
llenguatge repetitiu, etc. en el grup que
rep el tractament amb TAA.
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hipersensibilitat al tacte i als
sons, mostra d'emocions,
motivació i concentració.

Pubmed Measuring the
Effects of an
AnimalAssisted
Intervention for
Pediatric Oncology
Patients and Their
Parents: A Multisite
Randomized
Controlled Trial

McCullough A,
Ruehrdanz A,
Jenkins M et al

2018.

Pacients recentment
diagnosticats de
càncer, d'entre 3 i 17
anys.

Aquest assaig aleatori
multicèntric, en grups
paral·lels, va examinar els
efectes d'una intervenció
assistida per animals sobre
l'estrès, l'ansietat i la qualitat
de vida relacionada amb la
salut dels nens
diagnosticats de càncer i els
seus pares.

Els pacients van ser
aleatoritzats per rebre atenció
estàndard més visites regulars
d'un gos de teràpia (grup
d'intervenció) o només atenció
estàndard (grup control). Les
dades es van recollir en punts
establerts durant 4 mesos de
tractament del nen. Les
mesures incloïen l'Inventari
d'ansietat de trets de l'estat ™,
l'inventari de qualitat de vida
pediàtrica, l'inventari pediàtric
per a pares i la pressió arterial i
la freqüència cardíaca dels
nens. Tots els instruments els
van completar el nen i/o els
seus pares.

Els nens d'ambdós grups van
experimentar una reducció significativa
de l'ansietat de l'estat. Els pares del
grup d'intervenció van mostrar una
disminució significativa de l'estrès
parental, sense canvis en l'estrès entre
els pares del grup control. Tanmateix, no
es van observar diferències
significatives entre grups al llarg del
temps en cap mesura.

Pubmed Methodological
Challenges
Encountered in a
Study of the Impact
of Animal-assisted
Intervention in
Pediatric Heart
Transplant Patients

Walden M,
Lovenstein A,
Randag A et al.

2020

Pacients amb
trasplantament
cardíac d'entre sis i
dinou anys.

L'objectiu d'aquest estudi
pilot era examinar l'impacte
de la intervenció assistida
per animals (AAI) en
l'ambulació, l'estabilitat
fisiològica, la satisfacció del
pacient i el benefici
percebut en pacients amb
trasplantament cardíac
pediàtric hospitalitzat.

Aquest estudi pilot va utilitzar
un disseny creuat de dos
períodes i dues seqüències.
Utilitzant una mostra de
conveniència de pacients amb
trasplantament cardíac d'entre
sis i dinou anys, cada subjecte
va participar en una sessió
d'estudi AAI i una altra no AAI
durant una setmana. Totes les
sessions d'estudi començaven
amb un aspecte de caminar.

Els subjectes van passar més temps
caminant a la sessió AAI en comparació
amb la sessió no AAI. La pressió arterial
i la freqüència respiratòria es van
mantenir estables. Tots els subjectes
van dir que els agradava treballar amb
el gos. El vuitanta per cent dels
subjectes es va involucrar activament en
contacte físic i comunicació amb el gos.
No es van reportar esdeveniments
adversos relacionats amb la seguretat.

Pubmed Patient benefit of
dog-assisted
interventions in
health care: a
systematic review

Lundqvist M,
Carlsson P,
Sjödahl R,
Theodorsson E,
Levin L-Å.

Pacients amb
assistència sanitària.

L'objectiu de la revisió era
realitzar una revisió
sistemàtica de la literatura
d'estudis quantitatius sobre
intervencions assistides
amb gossos en l'assistència
sanitària, amb la intenció
d'avaluar els efectes i la
rendibilitat de les
intervencions per a diferents
categories de pacients.

Es va realitzar una revisió
sistemàtica de la literatura
científica que informava els
resultats d'estudis en entorns
sanitaris, llars d'avis o atenció
domiciliària. Els criteris
d'inclusió aplicats per a
aquesta revisió van ser:
estudis quantitatius, inclusió
d'almenys 20 subjectes de
l'estudi, existència d'un control

Es van incloure a l'anàlisi divuit estudis
que complien els criteris d'inclusió i que
es van considerar com a mínim de
qualitat moderada. Tres d'ells no van
mostrar cap efecte. Quinze van mostrar
almenys un efecte positiu significatiu,
però en la majoria de mesures de
resultats estudiades no hi va haver cap
efecte significatiu del tractament. La
teràpia assistida per gossos tenia el
major potencial en el tractament de

46



i realitzat en entorns sanitaris
incloent residències d'avis i
atenció domiciliària. Les bases
de dades electròniques
PubMed, AMED, CINAHL i
Scopus es van cercar des de la
seva data de creació fins al
gener de 2017, per a articles
publicats de revistes revisades
per parells amb text complet en
anglès.

trastorns psiquiàtrics tant entre pacients
joves com adults. Les activitats
assistides amb gossos van tenir alguns
efectes positius sobre la salut, el
benestar, la depressió i la qualitat de
vida dels pacients amb trastorns
cognitius greus. El suport assistit per
gossos va tenir efectes positius sobre
l'estrès i l'estat d'ànim.

Pubmed
Cinhal Plus

The benefits of an
animal-assisted
intervention service
to patients and
staff at a children’s
hospital

Uglow L.S.

2019

Pares i personal
sanitari en un hospital
infantil del Regne
Unit.

Estudi experimental. Es va realitzar una enquesta
en línia a pares i personal per
avaluar l'efecte d'un servei
d'intervenció assistida per
animals (AAI) en un hospital
universitari infantil del Regne
Unit. Tres manipuladors
voluntaris amb cinc gossos
golden retriever van
proporcionar AAI a les vuit
sales de pediatria, incloent
cures diürnes, mèdiques,
quirúrgiques, oncològiques i de
cures intensives. Les
intervencions van anar des de
"reunió i salutació" fins a
l'assistència en cura
d'infermeria, fisioteràpia i
teràpia ocupacional, a més de
proporcionar distracció durant
la presa de sang i altres
proves, com ara exàmens
radiològics.

Es van completar dues-centes
enquestes i hi va haver una resposta
aclaparadorament positiva al servei. No
es va registrar cap preocupació pel que
fa a la presència, la neteja i el
comportament dels gossos. Hi va haver
una recomanació del 100% que
s'haurien de donar suport a serveis
similars a tot el Regne Unit.

Pubmed The Experience of
Animal Assisted
Therapy on
Patients in an
Acute Care Setting

Bulette Coakley A,
Donahue Annese
C, Hughes Empoliti
J, Flanagan JM.

Persones que estan
hospitalitzades.

Aquesta investigació tenia
com a objectiu explorar els
efectes del programa de
visites de gossos AAT en
els pacients. Un únic
disseny
pre-post-experimental de
grup va avaluar l'efecte de
la teràpia amb mascotes en
els pacients.

Les mesures van incloure
cortisol salival, ansietat,
benestar, confort, freqüència
respiratòria i cardíaca.

L'anàlisi indica una reducció significativa
de la freqüència cardíaca i respiratòria i
el nivell d'ansietat amb una millora dels
nivells de confort i benestar. El resultat
del cortisol salival no va ser significatiu.
Aquest programa de gossos ATT va
provocar una reducció dels nivells
d'ansietat i una disminució de la
freqüència cardíaca i respiratòria alhora
que millorava les mesures subjectives
de confort i benestar.
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Cinhal Plus A therapy beyond Reid AS.

2016

Gent d'edat fràgil amb
deteriorament cognitiu
en entorns d'alta cura,
per a nens
hospitalitzats que
reben tractaments
dolorosos o
prolongats, per a
persones que
pateixen malalties
mentals o amb
discapacitats físiques
o cognitives

Article d’investigació
observació.

Aquest article ofereix exemples
de casos ficticis, basats en les
experiències de l'autor en
hospitals i residències d'avis.
Aquests, juntament amb els
resultats de la investigació
d'intervencions controlades
amb gossos de teràpia.

Els resultats de la investigació
d'intervencions controlades amb gossos
de teràpia, il·lustren l'efecte reconfortant
i calmant sobre els residents vulnerables
i els pacients hospitalitzats, i el seu
impacte en la reducció de l'agitació,
l'agressivitat, la depressió i la solitud.

Cinhal Plus Animal-Assisted
Therapy in
Pediatric Palliative
Care

Gilmer MJ,
Baudino MN,
Goddard AT,
Vickers DC, Akard
TF.

2016

Pacients pediàtrics en
cures pal·liatives.

Revisió sistemàtica. Es comparen articles recollits
de l’evidència que estudien els
pacients pediàtrics que estan
rebent cures pal·liatives.

Es comprova com la TAA pot afavorir la
disminució de sentiments com ansietat,
estrès, pors,etc.

Cinhal Plus Assisted therapy
with dogs in
pediatric oncology:
relatives’ and
nurses’
perceptions

MoreiraI RL,
GubertII
FA, Moraes de
SabinoII LM,
BenevidesII JL et
al.

2016

Personal d’infermeria,
familiars i pacients
d’un hospital de
referència de càncer
infantil.

Estudi qualitatiu basat en
l'observació participant
realitzat amb 16 participants
en un hospital de referència
de càncer infantil.

Han aplicat una entrevista en
profunditat i han interpretat les
dades segons una tècnica
d'anàlisi de contingut.

La pràctica és certament beneficiosa per
als participants malgrat que no entenen
els seus veritables objectius i
aplicacions terapèutiques. Els
participants només l'associen amb
quelcom que distreu i entretingut sense
adonar-se de l'aparició d'un procés més
complex darrere, que inclou canvis a
més dels emocionals (més fàcil de
percebre).

Cinhal Plus Distracting
pediatric patients
during painful
procedures

Sampson J,
Allbright R.

2018

Pacients pediàtrics
hospitalitzats.

Estudi experimental. Es realitzen un seguit de
controls prèvis i posteriors a
les intervencions doloroses
pels nens i es compara el grup
control (no reben TAA) amb el
grup experimental (si reben
TAA).

Les tècniques adequades per al
desenvolupament ajuden a desviar
l'atenció del nen de procediments
potencialment dolorosos, com ara la
reparació de laceració o els canvis de
vestimenta.

Cinhal Plus Effects of
Animal-assisted
Activities on
Biobehavioral
Stress Responses

Branson SM, Boss
L,  Padhye NS,
TrötscherT, Ward
A.

Nens hospitalitzats. Es tracta d'un estudi
controlat i aleatoritzat.

48 participants van ser
assignats aleatòriament per
rebre un AAA de 10 minuts o
una condició de control. Abans
i després de la intervenció es

tot i que els augments de l'afecte positiu
i les disminucions de l'afecte negatiu van
ser més grans en la condició AAA, les
diferències prèvies i posteriors a la
intervenció entre l'AAA i les condicions
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in Hospitalized
Children: A
Randomized
Controlled Study

2017 van avaluar l'ansietat, l'afecte
positiu i negatiu i els nivells de
biomarcadors salivals.

de control no eren significatives. A més,
les diferències prèvies i posteriors a la
intervenció entre les condicions del
cortisol salival i la CRP no van ser
estadísticament significatives. Els nivells
inicials d'ansietat, cortisol i PCR tenien
una correlació significativa i gran amb
les mesures posteriors a la intervenció
corresponents. Les puntuacions a
l'escala d'actitud de les mascotes eren
altes, però no es van associar amb
canvis en els biomarcadors d'ansietat,
afecte positiu, afecte negatiu o estrès.

Cinhal Plus Effects of
animal-assisted
therapy on
hospitalized
children and
teenagers: A
systematic review
and meta-analysis

Feng Y, Linb Y,
Zhang N, Jiang X,
Zhang L.

2021

Nens hospitalitzats. Revisió sistemàtica. Es van revisar sistemàticament
els efectes de la teràpia
assistida amb animals (TAA)
sobre el dolor, l'ansietat, la
depressió, l'estrès, la pressió
arterial (TA) i la freqüència
cardíaca (FC) en nens i
adolescents hospitalitzats.
Criteris d'elegibilitat: es va
realitzar una revisió sistemàtica
i una metaanàlisi mitjançant les
bases de dades electròniques
en anglès PubMed, EMBASE,
Web of Science, la Biblioteca
Cochrane, Assajos clínics,
Science Direct, EBSCOhost,
Open Gray i Google Scholar, i
les bases de dades xineses
CNKI. , Sinomed, Vip i
WanFang.

Els nens i adolescents hospitalitzats
amb AAT tenien menys dolor , pressió
arterial sistòlica més baixa, pressió
arterial diastòlica més alta que els
controls, mentre que no hi va haver cap
diferència significativa en depressió,
ansietat, estrès, o RRHH.

Cinhal Plus Pediatric Oncology
and
Animal-Assisted
Interventions

Cotoc C, An F,
Klonoff-Cohen H.

2019

Pacients pediàtrics
oncològics.

Revisió sistemàtica. Recull de diferents estudis
realitzats en centres sanitaris
d’oncologia infantil.

Es va trobar que els AAI condueixen a
una àmplia gamma de resultats
psicològics i físics positius entre els
pacients amb càncer pediàtric, com ara
una millora de l'estat d'ànim, el benestar
general, l'autoestima, la qualitat del son,
l'alimentació i l'activitat física, i la
reducció de la por, l'ansietat, i nivell
d'estrès.

Scopus Animal assisted
intervention for

Diniz Pinto K,
Vieira de Souza

Pacients oncològics o
amb cures pal·liatives.

L'objectiu d'aquesta revisió
sistemàtica era avaluar

La cerca es va fer a les bases
de dades PubMed, Scopus i

Deu estudis van complir els criteris
d'inclusió. Es van descriure els beneficis
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oncology and
palliative care
patients: A
systematic review

CT, Maria de
Benamor Teixeira
L, Fragoso da
Silveira Gouvêa
MI.

2021

estudis sobre AAI i els seus
efectes en pacients
oncològics/cures
pal·liatives.

Lilacs. Els criteris d'inclusió
eren articles originals que
mesuraven quantitativament
els resultats relacionats amb la
salut d'un AAI en pacients
oncològics/cures pal·liatives.

relacionats amb l'AAI. L'estat d'ànim, la
percepció del dolor i la qualitat de vida
semblaven ser les variables que van
millorar amb la intervenció. A causa de
les mides de mostra
reduïdes/metodologies heterogènies, no
es van poder realitzar anàlisis
addicionals.

Scopus Animal Assisted
Therapy for
Children and
Adolescents with
Autism Spectrum
Disorder: Parent
perspectives

Doyle London M,
Mackenzie L,
Lovarini M,
Dickson C,
Alvarez‑Campos A.

2020

Pares de pacients
pediàtrics amb
diagnòstics de TEA.

Aquest estudi explora les
perspectives dels pares
sobre l'impacte de cinc
sessions d'AAT amb gossos
entrenats amb els seus fills
amb TEA.

Es va utilitzar un enfocament
fenomenològic qualitatiu per
explorar les perspectives de
primera mà dels pares. Es van
realitzar entrevistes en
profunditat i semiestructurades.
Les dades es van analitzar
mitjançant anàlisi temàtica.

Disset pares van informar que la
presència dels gossos va facilitar el
compromís, el gaudi i la motivació dels
seus fills. Els pares també van informar
que això va contribuir a millorar la
comunicació del nen amb els altres i el
gos, la regulació del comportament i la
participació comunitària. Aquestes
troballes indiquen que els pares van
donar suport a l'ús d'AAT i que els
gossos van facilitar guanys terapèutics.

Scopus Benefits of
Therapy Dogs in
Therapy and
Diagnostics of
Patients with
Psychosocial and
Health Difficulties

Buljan Flander G,
Štimac D, Fridrih
R,  Raguž A,
Kuculo I, Galić R.

2018

Pacients amb
diagnòstics
psicosocials i
problemes de salut.

Revisió sistemàtica Recull diferents articles de
pacients que diagnosticats
amb problemes psicosocials i
problemes de salut i verifica i
comprova els beneficis que els
hi aporten les teràpies
assistides amb gossos.

Els resultats dels estudis utilitzats en
aquest article mostren clarament que la
incorporació de gossos de teràpia en el
procés de teràpia té beneficis tant per
als pacients adults com per als nens.
Aquests beneficis inclouen una reducció
de l'estrès i l'ansietat, reducció de la
sensació de solitud, una sensació
d'augment del benestar físic i psicològic,
una reducció de la necessitat de
medicació, una millor qualitat de vida,
millora del funcionament fisiològic,
reducció dels símptomes de trauma,
millor adherència a la teràpia i major
nivell de participació en teràpies grupals,
alhora que no interfereix amb els
processos rellevants per a una
psicoteràpia efectiva. També hi ha
indicis que els gossos poden detectar i
respondre als estats emocionals dels
humans, cosa que els fa útils per
detectar malestar emocional i fases
primerenques de mania o depressió.

Scopus Effect of
Dog-Assisted

Wolan-Nieroda A,
Dudziak J,

60 nens amb
discapacitat

L'estudi experimental es va
dissenyar per avaluar els

Es van aplicar quatre proves,
és a dir, identificació dels dits,

Algunes de les puntuacions
aconseguides pels nens del grup DAT
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Therapy on
Psychomotor
Development of
Children with
Intellectual
Disability

Druzbicki M, Guzik
A.

intel·lectual lleu,
d'entre 10 i 13 anys,
dividits en un grup
participant en un
programa DAT de 10
mesos i el grup
control.

efectes de la DAT sobre el
desenvolupament
psicomotor dels nens amb
discapacitat intel·lectual
lleu.

imitació postural, kinestèsia i
prova de cancel·lació de punts
de Bourdon-Wiersma. Els
exàmens es van fer abans de
l'inici i al final del DAT, i amb un
seguiment de dos mesos.

van millorar en les mesures realitzades
al llarg del temps. Dos mesos després
d'acabar la teràpia, els nens del grup
DAT van presentar majors guanys en
planificació motriu (test d'imitació
postural) i en sentit de tacte, atenció i
concentració (test d'identificació dels
dits), en comparació amb el grup
control. Tot i que la mesura realitzada
immediatament després de la teràpia no
va mostrar diferències significatives
entre el grup DAT i els controls,
l'examen realitzat en el seguiment de
dos mesos va identificar guanys a llarg
termini en el grup de tractament en
l'àmbit de la planificació motora
(postural). prova d'imitació)

Scopus The Research of
Standardized
Protocols for Dog
Involvement in
Animal-Assisted
Therapy: A
Systematic Review

Santaniello A,
Garzillo S,
Cristiano S, Fioretti
A, Menna LF.

2021

Pacients que reben
AAT amb gossos.

Revisió sistemàtica per
investigar les
característiques dels gossos
implicats en AAT.

Hem realitzat una revisió
sistemàtica d'acord amb les
directrius PRISMA (Preferred
Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses),
explorant la literatura científica
dels darrers 5 anys
(2016-2021) en tres bases de
dades (PubMed, Scopus, i
Web of Science) per destacar
les característiques dels
gossos implicats en els AAT. A
partir de la literatura científica
rellevant per a aquests gossos,
vam considerar diferents
paràmetres (és a dir, nombre,
edat, sexe, raça, temperament,
mètodes d'elecció i
entrenament, estat de salut,
objectius de recerca i activitats
amb gossos) per incloure
estudis al nostre article. .
Després de seleccionar 4331
articles identificats a les bases
de dades cercades, vam
seleccionar 38 articles que
complien els criteris d'inclusió.

L'anàlisi dels articles inclosos va mostrar
que les característiques dels gossos
eren desateses. Les nostres troballes
van indicar una manca d'informació
sobre els gossos, així com l'absència de
criteris estandarditzats i unívocs per a la
selecció de gossos, programes
d'entrenament i protocols de salut.

Taula 9: Articles seleccionats de la cerca bibliogràfica
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