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Crianças dormem 

melhor quando deitam 

ao lado de animais de 

estimação, diz estudo 
Pesquisadores da Universidade Concórdia (Canadá) concluíram que pets 

podem ajudar a diminuir os medos das crianças na hora de dormir 
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Deixar as crianças dormirem junto com os animais de 
estimação – desde que com supervisão e mantendo a 
segurança, é claro – pode ser benéfico para a saúde e para 
o sono das crianças. E quem está dizendo isso é a ciência. 
Um grupo de pesquisadores da Universidade Concórdia 
(Canadá) fez um estudo sobre o assunto e concluiu que 
adormecer ao lado de pets pode ser uma boa estratégia 
para ajudar as crianças a dormirem melhor. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352721821000280?via%3Dihub
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/01/higiene-do-sono-6-passos-para-seu-filho-dormir-melhor.html


 

Animais de estimação podem ajudar no sono das crianças, segundo 

pesquisa (Foto: bernardbodo/Thinkstock) 
Salvar 

Eles analisaram os hábitos de sono de 188 crianças e 
adolescentes, de 11 a 17 anos, e perceberam que cerca de 
metade deles compartilhava a cama com bichinhos de 
estimação. O objetivo era entender como esse 
comportamento impactava na qualidade do sono.  

Os pesquisadores observaram que deitar junto com 
cachorro, gato ou coelho ajuda as crianças na hora de 
dormir. Isso porque elas enxergam os animais de 
estimação como "amigos" e tê-los por perto durante a noite 
funciona como uma "segurança", que ajuda a aliviar 
os medos noturnos.  
 

https://revistacrescer.globo.com/Colunistas/Monica-Pessanha/noticia/2020/11/sono-o-medo-da-noite-pode-desencadear-reacoes-psicossomaticas-nas-criancas-diz-psicologa.html


Para chegar a essa conclusão, os participantes da 
pesquisa foram monitorados enquanto dormiam, com a 
ajuda de aparelhos que mediam ondas cerebrais, níveis de 
oxigênio no sangue, frequência cardíaca, fluxo de 
respiração e movimentação dos olhos e das pernas. 
Também usaram um rastreador de pulso, para registrar os 
ciclos de descanso, e um diário de sono por 15 dias.  

“Pets oferecem companheirismo e ensinam sobre 
responsabilidade, empatia, compaixão… Se a criança 
considera o animalzinho como um ‘amigo íntimo’, tê-lo por 
perto se torna relaxante, diminuindo até o medo do escuro”, 
explica Tania Zamataro, presidente do Departamento de 
Segurança da Sociedade de Pediatria de São Paulo 
(SPSP). 

Para manter a segurança 

A pediatra Tania Zamataro (SP) dá dicas sobre o que 
considerar antes de deixar crianças e pets dormirem 
juntos:  

- Antes dos dois anos, por causa do risco de sufocamento e 
esmagamento, a recomendação é que bebês não durmam 
com nada no berço – muito menos um pet 

- Permita esse tipo de contato apenas se houver uma 
relação de respeito entre o bicho e a criança e se o pet tiver 
um temperamento tranquilo. Mesmo assim, a supervisão 
deve acontecer a todo momento! 

- Certifique-se de que o animal esteja sempre limpo, 
saudável e que haja espaço na cama para os dois, 
principalmente se a criança for agitada durante o sono 

 


