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INTRODUCCIÓ

La Teràpia Assistida amb Animals (TAA) forma part de les intervencions no
farmacològiques que s’ofereixen a les persones amb trastorn neurocognitiu per
millorar els símptomes conductuals i psicològics (SCP) associats a la malaltia,
potenciar la interacció amb l’entorn i afavorir el benestar socioemocional.
Actualment son diversos els estudis (1,2,3,4) que indiquen els beneficis d’aquesta
intervenció terapèutica. Els animals robòtics permeten treballar amb els objectius
de la TAA incorporant els avantatges que aporten les noves tecnologies i facilitant
l’estimulació personalitzada dins el model d’atenció centrada en la persona (ACP)
en el que es treballa a Casa Vapor Gran.

METODOLOGIA
Lloc realització: Sala d’estar de la unitat de convivència
Duració: Experiència de tres sessions de 30 minuts
(segons tolerància) cadascuna per cada persona
Mostra: 12 persones
Criteris d'inclusió: Persones amb un deteriorament
cognitiu moderat i greu, amb escala GDS de Reisberg
5-6-7 i Mini Examen Cognoscitivo de Lobo (MEC) <15
Instruments de mesura: Dementia Care Mapping
(DCM)

OBJECTIUS
OBJECTIU GENERAL:
 Valorar
els
efectes
socioemocionals de l’ús de les
noves tecnologies per tal
d’estimular persones amb
deteriorament moderat-greu
dins el model ACP.

RESULTATS
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OBJECTIUS ESPECÍFICS:
 Afavorir la implicació
l’activitat estimulativa
 Fomentar la socialització
 Millorar l’estat d’ànim

CONCLUSIONS
Els resultats observats mostren que
l’activitat fomenta un augment de la
implicació i el benestar socioemocional de
les persones que hi participen.
S’observa que les persones amb major
deteriorament cognitiu mostren menor
resposta emocional.
L’augment de resposta positiva es dóna
durant l’activitat estimulativa però no es
manté gaire estona en el temps un cop
finalitzada aquesta.
L’activitat crea un bon ambient a la unitat, i
les persones que no estan directament
implicades en l’activitat, també es mostren
participatives i somrients.
Algunes persones distingeixen que són
animals robòtics i altres no, normalment
això està relacionat amb el grau de
deteriorament cognitiu.
Els resultats d’aquesta experiència i les
conclusions no són generalitzables per la
mida de la mostra i perquè caldria establir
un disseny experimental. Tot i així ha estat
una experiència altament gratificant i ha
impulsat a continuar treballant de manera
continuada
amb aquesta activitat
estimulativa adaptada a les preferències de
cada persona.
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Estat emocional observat mitjançant el mètode DCM

Es realitza un mapa mitjançant el mètode DCM dels 30
minuts previs a l’activitat, els 30 durant l’activitat
estimulativa amb els animals robòtics i els 30 minuts
posteriors. S’observa un increment de benestar
emocional (+3 i +5) durant l’activitat. L’observació
posterior a l’activitat mostra una disminució dels valors
+5 però es mantenen els valors de benestar +3.
Prèviament a l’activitat es va observar algun valor
negatiu (-1), que durant l’activitat va desaparèixer. En
l’observació posterior no es registren valors negatius

BIBLIOGRAFIA
1. Cherniack EP, Cherniack AR. The Benefit of Pets and Animal-Assisted Therapy to the Health of Older Individuals. Curr Gerontol
Geriatr Res. 2014 Nov 16;2014:e623203.
2. Filan SL, Llewellyn-Jones RH. Animal-assisted therapy for dementia: a review of the literature. Int Psychogeriatr IPA. 2006
Dec;18(4):597–611.
3. Folch A, Torrente M, Heredia L, Vicens P. Estudio preliminar de la efectividad de la teràpia assistida con perros en personas de la
tercera edad. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2016; 51 (4): 210-216. Ayalon L, Gum AM, Feliciano L, Arean PA. Effectiveness of non
pharmacologi-cal interventions for the management of neuropsychiatric symptoms in patients with dementia: a systematic
review. Arch Intern Med 2006; 166: 2182-8
4. Morrison ML. Health Benefits of Animal-Assisted Interventions. Complement Health Pract Rev. 2007 Jan 1;12(1):51–62.

