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Prólogo 

 

Há muitos anos, tenho fascinação pelo contexto da interação ser humano e 

animal doméstico, por ter presenciado desde minha infância, muitas situações que 

envolviam a convivência com animais. Os benefícios da relação, como cativam as 

pessoas que dizem não gostar deles, modificaram meu olhar sobre esta díade. 

Em 1989, li uma reportagem com o título: “Por que gente gosta de bicho?”* e 

esta questão manteve-se presente na minha mente, no entanto, sem reposta. 

O tempo passou e, após terminar outros cursos superiores, em 1995 ingressei 

no curso de Psicologia. Abordei a temática da relação homem e animal para o 

projeto de monografia, no final do curso. A citada monografia não foi elaborada; pois 

este requisito para conclusão do curso somente entrou em vigor, no ano seguinte. 

Em 2000, participei do processo seletivo do programa de mestrado em 

Psicologia da Saúde na Universidade Metodista de São Paulo. Tive a alegria e 

oportunidade de já em 2001 ingressar nesta linha de pesquisa da interação ser 

humano e animal de estimação. A proposta do estudo foi investigar se a convivência 

de mulheres no período do climatério com os animais estava associada com a 

redução de níveis de estresse e melhor qualidade de vida.  

Em 2004, ingressei no Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar da 

Faculdade de Medicina do ABC - FMABC, pensando na aplicação das atividades 

mediadas por animais como um dos procedimentos de humanização hospitalar. O 

rumo seguido foi outro; ao término da especialização fui convidada pela 

coordenadora para lecionar no curso, o que ocorreu de 2006 até dezembro de 2011. 

No entanto, não me distanciei do interesse pelos benefícios da interação ser 

humano e animais e tive o privilégio de ser voluntária pesquisadora, de 2006 até 

dezembro de 2010, no Projeto Pet Smile, pioneiro no Brasil, na terapia mediada por 

animais no âmbito hospitalar. 

Em 2009, participei do processo seletivo do programa de doutorado em 

Psicologia da Clínica da PUC/SP e tive a felicidade de ser aprovada e orientada pela 

Profa. Dra. Maria Helena Pereira Franco. Desse modo, pude desde 2010 prosseguir 

nesta linha de pesquisa, estudando a formação do vínculo entre pessoas e animais 

e o processo de luto, decorrente da morte do animal de estimação.  

                                                             
*
 Reportagem de Fátima Cardoso. Revista Super Interessante, São Paulo, ano 3, n. 7, jul. 1989, p. 68-72. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este estudo a todos que, em 

algum período de suas vidas, 

passaram pelo processo de luto pela 

perda de seus animais de estimação, 

por morte ou outros motivos. 
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O relacionamento afetivo de Carlos com Sultão foi acompanhado 

por mim e pelos monitores. O doente, durante anos absorvido no 

seu mundo interno, agora cuidava da alimentação de Sultão, 

banhava-o, penteava-o. Mas aconteceu o pior: no dia 16 de 

setembro de 1961 Sultão  foi morto por envenenamento. Com a 

perda daquele ponto de referência no mundo externo, investido 

de muito afeto, Carlos regrediu, tornou-se ainda mais 

inacessível. Que confiança lhe poderiam merecer os seres 

humanos? 

Só dois anos depois Carlos ligou-se a outro cão: Sertanejo.  Os 

monitores informavam-me que em assuntos referentes aos 

animais Carlos exprimia-se em frases gramaticalmente 

construídas. [.....] „Carlos continua fazendo de Sertanejo seu 

confidente. Disse-nos que conversa com Sertanejo como as 

demais pessoas  falam quando conversam  no telefone. 

Colabora espontaneamente com a monitora [....] na limpeza do 

local onde dormem os animais e dando banhos nos cães aos 

sábados.‟ 

No dia 27 de agosto de 1965, logo que cheguei ao hospital , 

Carlos  me disse: „Quero dinheiro para despesas de Sertanejo‟. 

Perguntei espantada: „Que despesas?‟, e Carlos respondeu: 

‟Água oxigenada, mercúrio cromo, gaze‟. Sertanejo havia ferido 

uma das patas. Carlos fez as compras na farmácia próxima, 

trouxe o troco certo do dinheiro que lhe dei, e com perícia fez o 

curativo na pata de Sertanejo. 

 
 
Nise da Silveira (1982, p. 83-84)  
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Resumo 

 

 

O animal doméstico é hoje considerado um membro da família e preenche 

necessidades individuais, melhorando a autoestima dos proprietários, por fornecer 

afeto e companhia, entre outros benefícios percebidos. Por outro lado, quando um 

animal de estimação morre, abre-se uma lacuna na vida de seu proprietário, com 

luto pela perda de um ser significativo da sua história de vida. O objetivo deste 

estudo foi investigar por meio de uma pesquisa quantitativa, o reconhecimento da 

perda pela morte do animal de estimação. Para esta finalidade, foi realizada uma 

pesquisa utilizando-se um questionário divulgado e preenchido em uma página 

disponibilizada na Internet, por enlutados há menos de cinco anos. O estudo contou 

com 360 participantes. Foi efetuada também uma pesquisa qualitativa, com 

realização de entrevista gravada, buscando descrever o luto de seis pessoas pela 

morte de seus animais há menos de um ano da data da entrevista e compreender o 

vínculo formado com os animais. Verificou-se que o luto é semelhante ao que ocorre 

quando morre uma pessoa querida. Os resultados sugerem que podem ser 

formadas três categorias de díades entre pessoas e animais de estimação: 1) díade 

relacional; 2) díade vinculada e 3) díade de apego, que influenciarão na intensidade 

do sofrimento e no luto mais prolongado. Outros estudos, para avaliar os estilos de 

apego primários e na vida adulta são necessários, para confirmar e aprofundar estes 

resultados, considerando a repercussão no vínculo com os animais de estimação. 

 

 

Palavras-chave: Animais de estimação. Vínculo. Reconhecimento da perda. Luto.  
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Abstract 

 

 

The domestic animal is considered a family member and it fills individual needs, 

improving the pet‟s owners‟ self-esteem by offering affection and companionship, 

among other perceived benefits. On the other hand, when a pet dies, an emptiness 

overcomes the owner, with grief by the loss of a significant creature in his life history. 

The aim of this study was to investigate, by means of a quantitative research, the 

recognition of the loss by pet‟s death. For this purpose, a survey was done by means 

a questionnaire published and answered on a page available on the internet by 

bereaved pet owners whose pet had died less than five years before. The study had 

360 participants. A qualitative research was also done with a recorded interview, 

looking to describe the grief of six bereaved owners who lost their pets by pet´s death 

less than one year from the date of the interview to comprehend the bond formed 

with the animals. The grief is similar to the one which takes place when a dear 

person dies. This outcome suggests that there are three categories of dyads 

between people and pets: 1) relational dyad, 2) bond dyad and 3) attachment dyad 

that influencing in the differences of the intensity in their distress and lasting grief. 

Other studies to assess primary attachment styles and adulthood are necessary to 

confirm and to deepen these results, considering the repercussion in the bond with 

pets.   

 

 

Keywords: Pets. Bond. Recognition of loss. Grief. 
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INTRODUÇÃO 

 

[....] o homem não consegue exprimir com sinais externos amor e humildade 

tão claramente quanto um cachorro, quando com orelhas caídas, boca 

aberta, corpo torcido e cauda abanando, encontra seu amado dono. Também 

não podemos entender esses movimentos no cachorro como atos de volição 

ou instintos necessários melhor do que o sorriso e o brilho nos olhos de um 

homem quando encontra um velho amigo (DARWIN, 1872 [2012, p. 18]).  

 

Remete-se com esta citação, a uma relação existente há muito tempo e 

estudada por Darwin na expressão das emoções dos animais sociais. O vínculo 

afetivo entre mamíferos humanos e não humanos, intensificou-se nos últimos anos. 

As expressões das emoções humanas no mundo contemporâneo ganharam mais 

espaço, mas continuam sendo influenciadas pela cultura e outros fatores.  

O presente estudo trata da interação ser humano e animal de estimação. Esta 

relação propicia benefícios para a promoção da saúde física e mental dos 

indivíduos. A convivência com animais é muito benéfica para quem os aprecia. 

Pesquisas confirmam que possuir um animal de estimação alivia o estresse, reduz a 

hipertensão, a depressão, os sentimentos de solidão e aumenta a sobrevida de 

portadores de doenças cardiovasculares, além de proporcionar uma melhor 

qualidade de vida por mudar os hábitos sedentários do proprietário, que passeia ou 

brinca com o animal, aprimorando a sua saúde. 

O vínculo afetivo para quem convive com animais apresenta nuances 

dependendo da história de vida do indivíduo com um animal em particular. 

Encontram-se diferenças entre pessoas que tiveram a experiência de ter animais de 

estimação desde a infância, em outros períodos do ciclo vital e as que nunca tiveram 

essa vivência assim como entre as que possuem um único animal ou vários. 

Algumas pessoas aceitam os animais com restrições, por exemplo, desde que 

fiquem fora do quarto ou se possível no quintal e outras dormem com eles em suas 

camas. Alguns proprietários, mesmo que seus animais sejam de pequeno porte, não 

os pegam no colo, não gostam que o animal dê lambidelas em suas mãos e outros 

ficam com o animal a maior parte de tempo possível no colo e as lambidas do animal 

no rosto são aceitas como representando beijos. 

 Percebe-se que amiúde o animal de estimação desempenha funções  

importantes na vida dos indivíduos. Alguns proprietários sentem-se: amados pela 
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interação da díade; confortados pela presença dos animais e bem-estar por 

poderem tocá-los, quando estão tensos; necessários, pois tem um ser vivo para 

cuidar. O proprietário tem a percepção de ser reconhecido e aceito, pelo olhar de 

atenção do animal. Muitas vezes, o animal ocupa um lugar na vida das pessoas, por 

fornecer companhia para as que vivem sozinhas, ou com outros integrantes da 

família; pois com as exigências do dia-a-dia, as pessoas ficam cada vez menos em 

seus lares, ou quando se reúnem, suas presenças físicas são partilhadas com a 

utilização de equipamentos eletrônicos, que as tornam ausentes emocionalmente.  

Com a convivência próxima, o animal doméstico ganhou status de membro da 

família, sendo de certa forma, personificado. Verifica-se na definição de família tanto 

de crianças, com seus desenhos, como de adolescentes e adultos que o animal de 

estimação está inserido nos diversos arranjos familiares. Por algum tempo observou-

se um fenômeno que diminuiu em sua frequência, porém ainda se constata em um 

grande número de carros, os adesivos da família feliz, dentro dos quais se 

encontram os integrantes de outras espécies, tais como cães, gatos, pássaros, 

peixes, tartarugas, entre outros. 

Neste novo arranjo familiar da sociedade contemporânea, os animais de 

estimação deixam de existir enquanto bens pessoais (apesar do paradoxo da 

utilização dos termos proprietário ou dono do animal) e passam a ser disputados, em 

alguns processos de divórcio. Existe um Projeto de Lei1 para que em separações 

litigiosas, a guarda do animal possa ser compartilhada e não unilateral e se assim o 

for, com direito de visitas para o cônjuge que não mantém a guarda. 

Com o crescimento populacional de animais domésticos e a labuta diária de 

seus proprietários, ampliou-se o mercado de trabalho, em relação aos cuidados com 

os animais. Muitos são os serviços disponibilizados aos proprietários de cães, além 

das clínicas médicas veterinárias. Lojas com grande variedade de produtos para os 

mesmos e com serviços complementares de banho e tosa, adestramento, passeios 

com o cachorro, transporte. Hotéis e creches (em que os animais podem ser 

monitorados pelo dono via internet), entre outros. 

                                                             
1
 Projeto de Lei 7196 de 2010 de Márcio França. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=474862>.  Acesso em: 

23 fev. 2013. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=474862
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 Com relação aos produtos e serviços, Walker (2007) escreve sobre 

processos judiciais, em que os proprietários canadenses e de outros países 

pleiteiam indenizações, pelo sofrimento proveniente da perda do animal de 

estimação, em virtude de negligências por parte de prestadores de serviço para 

cuidados com os animais. 

A forma de tratamento fornecida, muitos produtos fabricados, necessidades e 

sentimentos projetados pelos proprietários, praticamente tentam humanizar o animal 

doméstico. Pode-se entender pelo cenário apresentado, o que ocorre quando o 

cachorro, gato ou outro animal de estimação morre. Abre-se uma lacuna na vida de 

seu proprietário, que sente um vazio e não sabe o que fazer, a quem recorrer. Quem 

poderia fornecer um cuidado primário ao enlutado, neste momento, seria o médico 

veterinário, que nem sempre pode fornecer este suporte.   

Em junho de 2012, foi inaugurado o primeiro Hospital Veterinário Público do 

Brasil, no Tatuapé, em São Paulo, com atendimento em várias especialidades, que 

já conta com uma grande demanda, requerendo inclusive serviço de triagem.2 No  

Hospital Veterinário da USP foi criado o primeiro ambulatório de cuidados paliativos 

para animais domésticos e os donos são orientados para que possam oferecer 

conforto aos seus animais no período final de suas vidas3. O hospital tem também 

uma sala, na qual é realizada a eutanásia de animais em tratamento, quando 

necessária, onde os proprietários podem despedir-se de seus animais.  

Com a morte do animal de estimação, ocorre também um rompimento no 

mundo presumido individual, com a ruptura de um estilo de vida muito peculiar da 

díade de cada integrante da família formada com o animal. Ao se perder o amor do 

animal, com variações na intensidade dos vínculos constituídos, tem inicio o 

processo de luto, que pode ser normal e, em algumas condições, complicado.  

Parkes (1998, 2009, 2011) afirma que o luto é o preço que pagamos pelo 

amor. É o que vemos na nossa reação na separação de uma pessoa à qual estamos 

vinculados, porque perdemos o amor desta pessoa.  

Para as pessoas que convivem com animais de estimação, a morte deles 

pode ser difícil de ser aceita. Para Beck e Katcher (1996), Carmack e Packman 

                                                             
2
 <http://noticias.terra.com.br/brasil/sp-1-hospital-publico-para-animais-do-pais-tem-grande-

procura,8200dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html>.  Acesso em:  08 mar. 2013. 
3
 <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI139688-15228,00.html>.  Acesso em: 16 dez. 

2010. 

http://noticias.terra.com.br/brasil/sp-1-hospital-publico-para-animais-do-pais-tem-grande-procura,8200dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/sp-1-hospital-publico-para-animais-do-pais-tem-grande-procura,8200dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI139688-15228,00.html
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(2011), Fuchs (1987),  Johnson (2010), Quackenbush e Graveline (1988), Ross e 

Baron-Sorensen (1998, 2007), Sife (1993), Zawistowski (2008), a sociedade não é 

continente com o sofrimento dos proprietários adultos que perdem seus animais. Na 

interação entre ser humano e animal de companhia pode existir um vínculo. Para 

quem viveu o rompimento do vínculo, aquele não era apenas um cachorro ou gato.  

Doka (1989) considera a perda do animal de estimação como não 

reconhecida, na categoria dos lutos não autorizados e cita a pesquisa de Kay et al. 

(1984) que apontam para profundas reações de luto pela perda do animal. O luto 

não autorizado ocorre quando o pesar foge às normas estabelecidas “que tentam 

especificar: quando, onde, como, quanto e por quem pessoas deveriam lamentar” 

(p. 4). Outras obras mais recentes de Meyers (2002), Ross e Baron-Sorensen (1998, 

2007) fazem referências à perda não reconhecida na morte do animal de estimação 

e ao termo cunhado por Doka (1989) de “luto não autorizado”. 

Nesta perspectiva das funções dos animais de estimação na vida das 

pessoas, permanece uma reflexão: nos dias atuais, esta perda não teria passado a 

ser reconhecida pelo enlutado e pela sociedade? Esta pergunta se assenta no fato 

do número de animais por habitante ter crescido nos últimos anos, na maioria dos 

países do mundo ocidental. As pessoas com a correria do mundo contemporâneo 

passaram a ter a companhia do animal, muitas vezes por mais tempo, do que a de 

outro ser humano. A partir do momento que se tem este vínculo afetivo que se torna 

para muitos, cada vez mais significativo, constata-se também o sofrimento 

decorrente da morte do animal, que requer atenção para a saúde do enlutado.  

Efetuou-se um levantamento na base de dados online Capes4, Scielo5, BVS6, 

APA7 – American Psychological Association, para encontrar artigos científicos com 

palavras-chave: luto e animais de estimação, dentre outras, também em inglês. Não 

existem muitos estudos brasileiros, nem sobre vínculo entre ser humano e animais 

de estimação. Sendo assim, realizar este estudo passou a ser um desafio, mas 

justificado pela possibilidade da produção de conhecimento junto ao meio 

acadêmico e sociedade, de um tema relevante na promoção da saúde humana.       

                                                             
 Tradução livre da autora. 
4
 <http://www.capes.gov.br>  

5
 <http://www.scielo.br> 

6
 <http://www.psi-bvs.br> 

7
 <http://www.apa.org> 

http://www.capes.gov.br/
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 Serviços para enterro e cremação de animais de estimação surgiram há 

muitos anos nos Estados Unidos da América. No Brasil, constam entre outros  

cemitérios para animais de estimação, um em Botucatu/SP
8
, fundado em 1992; um 

cemitério e crematório em Itapevi/SP9 que funciona desde 1993. Em Betim/MG10 tem 

o que foi fundado em 1998 e oferece um serviço adicional de cemitério virtual para 

homenagear os animais na internet. O primeiro crematório individual de animais da 

América Latina foi inaugurado em junho de 2000, em São Bernardo do Campo/SP11.  

 Há um Projeto de Lei12 de dois vereadores de São Paulo, para que animais 

domésticos possam ser enterrados em cemitérios públicos, no mesmo túmulo de 

propriedade dos familiares humanos. Para eles, esta relação mudou muito nos 

últimos anos e, quando o animal morre, o dono não sabe que destino dar ao corpo, 

podendo mesmo querer enterrá-lo no túmulo da família.  

 Encontram-se também alguns sites que oferecem a possibilidade de a pessoa 

fazer uma homenagem para seu animal falecido. Em um deles, as pessoas podem 

manter uma vela acesa por 7 ou 30 dias, disponível desde 29/10/201213. Outro 

oferece flores virtuais, que para não murcharem necessitam ser regadas, por uma 

taxa mensal, sendo o dinheiro arrecadado revertido para ajudar animais 

abandonados. 

 Os recursos virtuais são meios de expressão relevantes, pois poucas pessoas 

têm oportunidade de expressar seu sofrimento com a perda próxima ou ocorrida, 

como o fez a cantora Fiona Apple
14

 ao cancelar uma turnê pela América do Sul, em 

novembro de 2012, em decorrência do estado crítico em que se encontrava sua 

cadela.  

Pensando-se no reconhecimento desta perda significativa por parte das 

pessoas que perderam seus animais de estimação e das que as cercam, iniciou-se 

este trabalho. A estrutura do presente estudo foi dividida da seguinte forma:  

                                                             
8
  <http://www.cemiteriodeanimaisbotucatu.com.br >.  Acesso em:  15 fev. 2013. 

9
  <http://www.cemiteriojardimdoamigo.com.br>.  Acesso em:  07 mar. 2013. 

10
 <http://www.cemiteriodosanimais.com.br>.  Acesso em:  03 out. 2011. 

11
 <http://www.petmemorial.com.br>.  Acesso em: 03 out. 2011. 

12
  Projeto de Lei 305 de 2013 de Roberto Tripoli e Antonio Goulart. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/notícia/brasil/projeto-de-lei-que-enterrar-caes-e-gatos-em-cemiterios-publicos-
de-sp>.  Acesso em:  28 maio 2013.  
13

  <http://www.homenagempet.com.br>.  Acesso em:  06 dez. 2012.  
14

  <http://g1.globo.com/musica/noticia/2012/11/fiona-apple-cancela-shows-no-brasil-por-causa-de-

doenca-de-seu-pitbull.html>.  Acesso em:  23 fev. 2013. 

 

http://www.cemiteriodeanimaisbotucatu.com.br/
http://www.cemiteriojardimdoamigo.com.br/
http://www.cemiteriodosanimais.com.br/
http://www.petmemorial.com.br/
http://veja.abril.com.br/not�cia/brasil/projeto-de-lei-que-enterrar-caes-e-gatos-em-cemiterios-publicos-de-sp
http://veja.abril.com.br/not�cia/brasil/projeto-de-lei-que-enterrar-caes-e-gatos-em-cemiterios-publicos-de-sp
http://www.homenagempet.com.br/
http://g1.globo.com/musica/noticia/2012/11/fiona-apple-cancela-shows-no-brasil-por-causa-de-doenca-de-seu-pitbull.html
http://g1.globo.com/musica/noticia/2012/11/fiona-apple-cancela-shows-no-brasil-por-causa-de-doenca-de-seu-pitbull.html
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No capítulo 1, trata-se da relação do ser humano com o animal de companhia, 

considerando estudos sobre o início desta interação e algumas das suas 

características, vínculo formado, incluindo benefícios, geralmente oriundos da 

convivência. 

No capítulo 2, aborda-se a inserção do animal no grupo familiar, estruturando 

os novos arranjos familiares com integrante de outras espécies. 

No capítulo 3, apresenta-se o tema luto de uma forma ampla, com início da 

analogia deste processo pela morte de pessoas, com o de animais; uma vez que a 

perda do ente querido humano ou animal pode ter o mesmo impacto. 

No capítulo 4, discorre-se sobre particularidades do luto pela morte do animal 

de companhia, considerando principalmente a literatura internacional disponível. 

No capítulo 5, aborda-se a eutanásia do animal. Esta prática pode favorecer 

um processo de luto complicado, se não forem considerados alguns tópicos 

apresentados, tais como, informação e esclarecimento de como a mesma é efetuada 

e porque é necessária, bem como a permissão da presença do proprietário, no 

momento do procedimento, se ele assim o quiser.   

No capítulo 6, busca-se reunir relevantes publicações encontradas, crônicas e 

livros relatando histórias pessoais, uma vez que não constam trabalhos científicos 

brasileiros com esta abordagem sobre o luto. Neste capítulo, os enlutados utilizam 

como ferramenta a palavra escrita, para expressar o sofrimento pela morte do animal 

de estimação. 

Nos capítulos subsequentes encontram-se os objetivos; método; resultados e 

discussão que levam em conta principalmente os componentes relacionados com: a) 

vínculo dos participantes com os animais domésticos e b) o processo de luto e 

reações diante da morte do animal e considerações finais. 

 A perspectiva epistemológica deste trabalho de pesquisa se encontra na 

Teoria do Apego de John Bowlby (1997, 2002, 2004a, 2004b, 2006) que, por sua 

vez, desenvolveu muito de seus estudos a partir da Etologia. Lorenz no prefácio da 

obra de Darwin (1872 [2012]) define o termo etologia de modo sintético como a 

“biologia do comportamento”. Bromberg no prefácio do livro de Parkes (1998) 

escreve que os fundamentos da etologia são utilizados por Bowlby para explanar 

sobre o comportamento de apego ao se considerar a formação e o rompimento dos 

vínculos. 
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1 Relação ser humano e animal doméstico 

 

Para ter uma vida que valha a pena ser vivida, você precisa se ligar às 

pessoas ao seu redor e contribuir para as suas vidas. É onde o vínculo 

desempenha um papel crucial. [....] a simplicidade de nossa afeição pelos 

bichos de estimação é um modelo para os momentos simples e íntimos que 

realmente nos sustentam. Sem esses laços que nos unem – os vínculos de 

amor, amizade, responsabilidade e dependência - pouco a pouco 

começamos a definhar. São nossos vínculos que nos mantém saudáveis 

(BECKER e MORTON, 2003, p. 28). 

 

 Para aludir ao surgimento desta relação, buscou-se um fio histórico e o que 

se encontra na literatura científica é que não se tem uma precisão do início desta 

convivência. Evidências são encontradas em forma de entalhes em paredes de 

grutas, além desta manifestação “os antigos egípcios amavam e reverenciavam 

seus gatos e pessoas raspavam as próprias sobrancelhas para indicar a morte de 

um na residência” (MEYERS, 2002, p. 252).* Um dos registros desta interação com 

animais não humanos mais citados é o mencionado por Serpell (1996) de uma 

tumba encontrada em 1978, no norte de Israel, na qual havia dois esqueletos, de um 

idoso ou idosa, pois o sexo não foi identificado, e de um cachorro. De acordo com 

estudos arqueológicos os dois tinham sido enterrados juntos havia 

aproximadamente 12000 anos.  

Algumas escavações levaram ao encontro de outros esqueletos de humanos 

enterrados juntos com animais há mais tempo, porém Clutton-Brock (2000) escreve 

sobre o questionamento de pesquisadores, porque algumas características 

anatômicas nos esqueletos dos animais encontrados divergiam das de cachorro ou 

lobo que teria sido domesticado. Para Aprobato Filho (2010), esta aproximação com 

animais deve ter iniciado por volta de 15000 anos atrás.  

 A utilização dos animais, se para bens de consumo, de serviço ou de afeto, é 

influenciada pela cultura. Alguns animais que são fonte de alimento em alguns 

países, em outros são criados como sendo de estimação ou sagrados. Serpell 

(1996) relata a constatação de antropólogos sobre os índios não utilizarem galinhas 

nas refeições, pois eram animais de estimação e filhotes de urso e macaco eram 

amamentados pelas índias, com o leite de seus filhos. Para Clutton-Brock (2000) 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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dois processos foram necessários para a domesticação dos cães: o biológico e o 

cultural, o que representa um processo de coevolução com o ser humano.  

 No que diz respeito ao sistema de coevolução existem evidências de que a 

partir do século XIX, entre a população indígena, os homens ao saírem para caçar 

provavelmente matavam os lobos adultos, para se protegerem, alimentarem e se 

agasalharem com as peles. Depois alguns filhotes órfãos eram levados pelos 

próprios caçadores para as tribos, outros se aproximavam para se alimentar atraídos 

pelos odores dos alimentos. As índias então, além de dar os restos de comida para 

os filhotes de lobo, os amamentavam. Quando estes cresciam, os mais agressivos 

eram mortos e os mais submissos, domesticados, sendo precursores muitas 

gerações adiante dos cães (THOMAS, 1987 apud CLUTTON-BROCK, 2000) e 

(THOMAS, 1987 apud APROBATO FILHO, 2010). 

 Com relação à adaptação e extinção de espécies, ao escrever sobre a vida e 

obra de Darwin, Bowlby (1992) aponta que suas concepções foram inspiradas nas 

do geologista Lyell, levando em conta que ao longo dos anos algumas espécies 

eram substituídas por outras mais bem adaptadas, o que poderia ser comprovado a 

partir de fósseis encontrados. Na viagem realizada por Darwim a bordo do Beagle, 

que durou 4 anos e 6 meses, foram encontrados muitos fósseis que corroboravam  

os estudos de Lyell. No entanto, muitos estudiosos questionavam e ansiavam por 

uma prova desta transição de uma espécie extinta para outra. Então, por volta de 

1860, arqueólogos encontraram um fóssil em que metade era de um réptil e a outra 

de um pássaro. 

 A teoria da evolução por seleção natural de Darwin ganhou força e foi muito 

difundida, mas contestações e argumentações a acompanharam. Hamilton (1964) 

apud Simpson (1999) foi quem forneceu uma explicação que foi aceita pela 

comunidade científica, que solucionava a equação da seleção natural, considerando 

que a partir dos genes a evolução da espécie iniciava; pois o material genético era 

transmitido para gerações subsequentes passando por seleções para melhores 

adaptações ao ambiente. 

 Sendo assim, oriunda de seleções naturais e artificiais (na criação das 

diversas raças existentes, por exemplo, de cães e gatos), desenvolve-se a relação 

ser humano e animal doméstico da forma de companhia tão próxima como é 

presenciada na sociedade.  
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 Por outro lado, uma situação diferente desta da busca de proximidade com os 

animais é a dos registros que apontavam uma prática desde 1875, legalizada na 

época, de fornecer bolas envenenadas aos cães em São Paulo, para controlar o 

crescimento dessa população. A Lei número 384 que multava em trezentos mil réis, 

o fornecimento das bolas envenenadas foi promulgada somente em 21 de março de 

1899. Era proibido soltar animais na rua, hidrófobos ou com outras moléstias 

contagiosas. O desenvolvimento da vacina antirrábica foi concluído pelo francês 

Louis Pasteur em 1886, mas não era muito conhecida. Outros meios para banir os 

animais soltos na rua eram utilizados, como os temidos pelos amantes de cães, os 

“homens da carrocinha”, que deixaram muitas histórias. Somente em 16 de abril de 

2008, a Lei Estadual 12.916 surge como alternativa positiva, para controlar a 

reprodução de cães e gatos, bem como proibir o extermínio de animais pelo centro 

de zoonoses (APROBATO FILHO, 2010). 

Ainda são muitos os cães abandonados pelas ruas de São Paulo e de todo o 

Brasil, mas também é grande o número destes que são adotados e criados como 

animais de estimação. O número de animais por habitantes tem aumentado a cada 

ano, no Brasil e no mundo.  

Segundo França (2011), de acordo com o manual brasileiro de alimentos para 

animais de estimação, o Brasil possuía por volta de um animal para cada 2 

habitantes. Em 2012, o mercado brasileiro de produtos para animais faturou R$ 14,2 

bilhões, o que significa 16,2% de crescimento em relação ao ano anterior. Desta 

receita, 68,5% está relacionada com a venda de alimentos para animais. O mercado 

ofereceu também 200 mil novas vagas de emprego (Abinpet15).  

Enquanto em 2012, a população humana brasileira era de aproximadamente 

194 milhões16, a de animais de estimação era a constante a seguir, que a partir de 

uma síntese de informações da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 

Animais de Estimação – Abinpet15 será apresentada na figura 1. 

 

                                                             
15

 <http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mercado-de-bichos-de-estimacao-cresce-a-ritmo-feroz-
erende-bilhoes>.  Acesso em:  28 maio 2013. 
16

 <http://noticias.terra.com.br/brasil/populacao-brasileira-chega-a-193946886-habitantes-em-julho-de-
2012,e961dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html >.  Acesso em:  29 maio 2013. 

http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mercado-de-bichos-de-estimacao-cresce-a-ritmo-feroz-erende-bilhoes
http://veja.abril.com.br/noticia/economia/mercado-de-bichos-de-estimacao-cresce-a-ritmo-feroz-erende-bilhoes
http://noticias.terra.com.br/brasil/populacao-brasileira-chega-a-193946886-habitantes-em-julho-de-2012,e961dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/populacao-brasileira-chega-a-193946886-habitantes-em-julho-de-2012,e961dc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
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Figura 1- Quantitativo de animais de estimação no Brasil. 
Fonte: Abinpet15 

                        

O Brasil está em segundo lugar, juntamente com o Japão, no faturamento do 

mercado mundial de produtos para animais de estimação.   

 

 

Figura 2- Faturamento do mercado mundial de produtos para animais. 
Fonte: Abinpet15 

 

 O quantitativo de animais de estimação no Brasil é bem representativo neste 

mercado. Existe um maior número de cachorros em relação ao de gatos, no que o 

difere de países como os Estados Unidos, França e Alemanha, nos quais a 
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prevalência de gatos é maior. Estimativas da Abinpet17 calculam que em dez anos, 

no Brasil também a quantidade de gatos será maior do que a de cães, justificada    

pelo fato de eles requererem menos cuidados que os cães com passeios e higiene, 

o que representa praticidade para as proprietárias que cuidam da casa, família e 

exercem atividades profissionais. 

Por outro lado, estas escolhas também dependem das motivações dos 

proprietários. A decisão do ser humano por adquirir um cachorro, muitas vezes é 

pela possibilidade de disponibilizar cuidados, que são percebidos como retribuídos 

pelo animal, melhorando sua autoestima com a percepção de ser necessário.  

A caça, segundo Serpell (1996) não é justificativa para os ocidentais gostarem 

de cachorro, uma vez que esta atividade foi praticamente extinta. A explicação 

fornecida por Sife (1993) para este vínculo ter se transformado no fenômeno 

moderno que se observa é de que o animal tem uma função psicológica para o ser 

humano que deseja ter o prazer de sua companhia, que é repleta de amor, conforta 

e fortalece o ego e a autoimagem do proprietário. 

 

1.1 Benefícios desta interação para o ser humano 

 

Pesquisas salientam principalmente os benefícios para a saúde dos seres 

humanos oriundas desta interação com os animais. Segundo Beck e Katcher (1996), 

“pessoas com animais de estimação fazem menos visitas ao médico” (p.7).
*
 Para 

Fuchs (1987), o animal de estimação proporciona um reasseguramento emocional e 

simboliza vida para os enfermos. A partir de observações, Becker e Morton (2003) 

consideram que o afeto entre pessoas acometidas por doenças e seus bichos de 

estimação pode fornecer-lhes motivação para a recuperação. Friedmann (1995) 

escreve que proprietários de cachorros são mais saudáveis, porque precisam 

caminhar com o animal e por se exercitarem, melhoram suas condições físicas. 

Neste contexto, Hart (2000b) cita a melhora da qualidade de vida, ou seja, o animal 

pode atuar, de acordo com Johnson (2010), terapeuticamente na promoção da 

saúde humana.  

                                                             
17

 Matéria de Duda Teixeira. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-indice-big-cat>. 
Acesso em:  28 maio 2013. 
* 
Tradução livre da autora. 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-indice-big-cat


28 
 

 
 

 

Entre as características desta relação que contribuem para a saúde, observa-

se que o proprietário do cachorro fica muito satisfeito com o comportamento 

receptivo manifesto quando retorna para casa. O fato de rir, brincar, tocar e utilizar 

linguagem infantil com os animais de estimação, para Beck e katcher (1996), 

favorece uma melhor qualidade de vida para as pessoas. A essência desta 

brincadeira é simplesmente se divertir, não há competição, o cachorro busca a 

bolinha ou outro brinquedo que lhe for jogado várias vezes e demonstra estar 

gratificado por brincar (BECK e KATCHER, 1996; BECKER e MORTON, 2003). 

Uma prática que tem se desenvolvido em ambientes laborativos, inclusive em 

São Paulo, com resultados positivos para a integração dos funcionários, aumento de 

produtividade, bem como a redução de estresse do proprietário e de seus colegas 

de equipe é a liberação do animal de estimação no local de trabalho de seu 

proprietário. Há revezamento entre os colegas e adequação do local para a 

permanência dos animais no PetDay.18  

Alguns animais apresentam condições de saúde e comportamentos que 

possibilitam sua utilização em atividades nas escolas e terapias mediadas por eles. 

As terapias incluem pacientes em tratamento fisioterápico, fonoaudiológico, 

psicológico, hospitalares, entre outros. Estes trabalhos devem seguir diretrizes para 

seu bom andamento, sem intercorrências, com profissionais preparados e animais 

selecionados e adequados para a finalidade. Johnson (2010) explica resumidamente 

que: 1) Atividade Assistida por Animais (AAA) refere-se a breves visitas de 

condutores com seus animais, em que os pacientes da instituição interagem com os 

mesmos de maneira lúdica e 2) Terapia Assistida por Animais (TAA) faz parte do 

tratamento do paciente, com encontros estruturados de profissionais da área da 

saúde, acompanhados pelos animais denominados coterapeutas.  

Os animais foram facilitadores no tratamento de pacientes psiquiátricos, 

propiciando o contato destes com o mundo externo. Relatos de casos foram 

apresentados por Silveira (1982), pioneira na realização deste trabalho no Brasil. A 

psiquiatra e psicanalista Minerbo (2002) cita um caso clínico em que cães foram 

utilizados como mediadores para o atendimento de uma adolescente, com um bom 

                                                             
18

 Matéria de Carla Uerlings de 30 nov. 2012. Disponível em: 
<http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/11/30/cao-ajuda...> .  Acesso em: 01 
jul.  2013. 

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/11/30/cao-ajuda...
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resultado, pois se tratava de uma paciente com problemas comportamentais que a 

impediam de se vincular. Sem abandonar o método, a psicanalista mudou o 

enquadre, incluindo o cão como mediador na relação entre elas.  

Pesquisas acadêmicas têm utilizado a terapia ou atividade assistida por 

animais, apresentando benefícios aos participantes. Althausen (2006) utilizou a 

atividade assistida por animais, da qual participaram quatro adolescentes com 

diagnóstico de síndrome de Down e constatou que os encontros com os cães 

facilitaram, os processos afetivos, cognitivos e motores dos participantes. Delarissa 

(2003) considera a Teoria de Winnicott para explicar a interação de crianças com o 

animal, sugerindo que a criança possa atribuir ao animal algumas funções de um 

objeto transicional para superar a frustração e aliviar a ansiedade de separação da 

mãe. Com fundamentação na Teoria de Bowlby, Castro (2011) efetuou um estudo 

de caso de uma criança enlutada pela morte do pai, em que um cão coterapeuta  

esteve presente com a pesquisadora/terapeuta no decorrer do processo 

psicodiagnóstico e verificou que ambos representaram figuras de apego para o 

participante. 

A área da interação entre ser humano e animal requer mais estudos sobre o 

vínculo, seja com o animal doméstico na vida cotidiana, seja aquele formado na 

terapia ou atividade assistida por animais. Não é o objetivo do presente estudo, mas 

esta autora aborda algumas funções que o animal exerce na vida de seus 

proprietários e reflete o seguinte: neste campo em que animal atua como 

coadjuvante na promoção da saúde humana, na Atividade Assistida por Animais – 

AAA, as funções do animal são de objeto transicional?. Sua participação é 

transitória, como, por exemplo, sua visita no hospital com a equipe de AAA,  

minimiza a ansiedade do paciente na sua condição de hospitalizado. 

Ainda em relação à equipe da AAA, para alguns condutores, o animal não 

seria uma figura de apego e essencial para a realização da atividade? O condutor 

lidaria com situações encontradas na AAA, se estivesse sem o animal presente para 

lhe fornecer apoio emocional?  

Para melhor compreensão desta reflexão segue a definição. Figura de apego 

é aquela que está acessível e responde adequadamente, quando procurada pelo 

indivíduo que se encontra em busca de apoio e proteção (BOWLBY, 2004a). 
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Por outro lado, na Terapia Assistida por Animais, o papel do animal não seria 

de objeto transicional. Eles podem exercer para os pacientes as funções de figura de 

apego, pois fazem parte de um tratamento mais prolongado em que atuam com os 

profissionais da área da saúde, como coterapeutas, com finalidade terapêutica. 

Sendo que, muitas vezes são a motivação para que o paciente compareça, por 

exemplo, para o programa de reabilitação da equoterapia, porque a criança quer ver 

o cavalo, busca a proximidade e manutenção desta figura de apego, o que 

possibilita que os profissionais possam realizar o atendimento satisfatoriamente. 

Sendo assim, nestes casos em que o animal tem funções de figura de apego, seria 

necessário pensar em alternativas e estar preparado para uma possível morte do 

animal, que poderia prejudicar muito o processo terapêutico do paciente, como 

ilustrado com o relacionamento entre Carlos e o cachorro Sultão, citado por Nise da 

Silveira (1982). 

Independentemente das funções do animal que neste aparato requer estudos 

específicos. Pela constatação de resultados positivos de AAA e TAA, Johnson 

(2010) escreve que o animal fazendo parte da família, traria benefícios mais 

consistentes para os integrantes; pois a interação é por um período prolongado. 

A saúde dos indivíduos é influenciada pela qualidade da vida social e inclui o 

convívio com familiares e amigos. Neste sentido, Beck e Katcher (1996) consideram 

que os animais podem trazer benefícios para a saúde, pois os seres humanos 

tratam os animais como se fossem pessoas e esta opção não é dos animais, 

somente os seres humanos podem humanizá-los. 

A interação entre o ser humano e o companheiro animal personificado, tem 

peculiaridades que não são encontradas na relação com outras pessoas.  

Uma das vantagens essenciais desta convivência, apontada por Fuchs (1987) 

é disponibilidade ininterrupta de afeto, que é previsível e constante, porque o animal 

está sempre disponível e acessível para o ser humano. Para Beck e Katcher (1996), 

Bergler (1988), Berzins (2000), Hart (2000a), Triebenbacher (2000), o convívio com 

animais de estimação possibilita a satisfação de necessidades individuais, tais como 

de segurança, de melhora da autoestima e sociais. Friedmann (1995) apresenta 

estudos em que a presença de um animal amigável, mesmo desconhecido de 

pessoas diante de um evento estressor, por exemplo, fazer um discurso, promovia 

segurança e reduzia o nível de ansiedade e da pressão arterial.  
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Benefícios são observados em várias fases do ciclo vital. Para idosos que 

gostam de animais, eles são ótimas companhias, pois proporcionam o sentimento de 

serem necessários e amados (QUACKENBUSH e GRAVELINE, 1988). Nos Estados 

Unidos é muito comum as pessoas morarem sozinhas, a solidão é mais frequente 

em idosos e está associada com diversas doenças. O contato social com outras 

pessoas pode ser favorecido pela convivência com os animais de estimação, que se 

transformam em assunto para conversas. O convívio com animais não deve 

substituir completamente relacionamentos com as pessoas, mas pode 

complementá-los ou substituí-los temporariamente (HART, 2000b).  

 Ter um animal de estimação significa poder tocá-lo e também falar com o 

animal. Segundo Sife (1993) os animais apresentam comportamentos que 

demonstram prazer em ser acariciados, recompensando assim seus proprietários. 

Mesmo em situações de contato com animais casualmente, quando estes são 

afagados, observam-se mudanças no semblante das pessoas e na voz quando 

falam com eles. Para Beck e Katcher (1996, p. 43) ”as pessoas encontram uma 

espécie de diálogo íntimo [...], suas faces mudam, as linhas de tensão suavizam, o 

sorriso torna-se menos forçado, mais relaxado e aberto.”*  

 Apesar dos benefícios resultantes desta convivência com animais. Hart 

(2000b, p. 74) alerta que eles “não devem ser prescritos para indivíduos que estão 

solitários ou deprimidos, pois as respostas são altamente individuais, dependendo 

das experiências prévias destes com animais.”* Outro fator que pode influenciar na 

ocorrência de efeitos positivos ou negativos para as pessoas com esta interação, 

são a espécie e raça do animal. Friedmann (1995, p. 51) ressalta também que, não 

se deve considerar “os animais como panaceia, eles não curarão câncer ou 

hipertensão”.* Por outro lado, lembra que possuir um animal de estimação requer 

responsabilidades e cuidados para com eles e mesmo este cuidar pode trazer 

benefícios para os proprietários. 

 

 

 

 

                                                             
*
 Tradução livre da autora.  
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1.1.1 O provedor de cuidados aos animais 

 

O animal possui características próprias que eliciam no ser humano a 

disponibilidade de cuidar. Para Quackenbush e Graveline (1988, p. 63), o animal: 

“mantém qualidades de uma criança, porque nunca poderá ser autossuficiente, um 

animal de estimação nunca será completamente capaz de cuidar de si mesmo numa 

casa designada para uso humano.”* Os cães para Beck e Katcher (1996) mais que 

qualquer outro animal parecem e se comportam como jovens. Os gatos têm 

aparência de animais selvagens e se comportam mais como adultos. 

Os animais requerem um provedor para cuidados similares aos que são 

fornecidos para bebês, tais como para: comer, beber água, tomar banho, receber 

carinho, ficar longe de alimentos e objetos perigosos, ir ao médico, sair para a rua. 

Além do que fornecem um conforto para os proprietários de serem eternas crianças, 

que continuarão sempre as mesmas, não se tornarão independentes (BECK e 

KATCHER, 1996). Responsabilidades financeiras, de cuidados e dispêndio de 

tempo e energia são necessárias para se ter um companheiro animal, porém lembra 

Triebenbacher (2000, p. 373): “humanos que dividem suas vidas com a companhia 

animal concordarão que os benefícios sobrepõem-se aos custos”*. 

Quando os animais estão adequados para a condição de vida das pessoas, 

que podem facilmente administrar os cuidados necessários, eles têm um papel 

essencial e positivo para estes proprietários (HART, 2000a). Sendo que: “eles 

enriquecem nossas vidas em muitos e diferentes caminhos, e podem servir como 

melhor amigo, e até mesmo uma criança substituta” (SIFE, 1993, p. 5).  

Pode-se observar que, o animal de estimação enquanto recebedor de 

cuidados se insere na teoria do apego, mesmo a citação a seguir se referindo às 

relações humanas; pois o animal doméstico é menos capaz que o proprietário. 

 Apego consiste no “comportamento dirigido a alguém considerado mais 

capaz de fazer frente à situação, enquanto cuidar especifica o comportamento 

complementar para com alguém considerado menos capaz de assim agir.” 

(BOWLBY, 2002, p. 468). As crianças muitas vezes transformam-se em cuidadoras 

dos seus animais de estimação exercendo função de provedoras. Para Sife (1993), 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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na relação de muitas crianças com os animais, estes são cuidados por elas e têm 

representação de irmãos. Estas crianças podem obter um maior senso de 

responsabilidade e melhor autoestima, pois o animal transforma-se em um símbolo 

de segurança emocional.  

Em consonância com esta concepção, “o amor incondicional, a aceitação e o 

sentimento de segurança expressos na díade ser humano–animal pode validar o 

sentimento da criança de melhor autoestima e facilitar uma atitude positiva para 

consigo.”(p.136). Quando a criança cuida do animal aprimora habilidades que 

podem fornecer senso de competência pelo objetivo atingido. No estudo com 385 

crianças que tinham animais de estimação. Os resultados da escala sobre vínculo 

com animal foram analisados e apresentaram diferenças na melhora da autoimagem 

das crianças mais vinculadas com seus animais (TRIEBENBACHER, 1998). 

A preocupação das crianças com seus animais, após o ataque terrorista de 11 

de setembro de 2001, em Nova York é citada por Goldman (2006), muitas crianças 

ficaram apreensivas com a rotina diária, sua família, amigos e animais de estimação. 

Um garoto de seis anos no intervalo das aulas estava no pátio e um avião sobrevoou 

baixo sobre a escola. Ele correu até a professora e falou que esperava que o avião 

não fosse de terroristas dirigindo-se para sua casa, porque sua cadela estava 

sozinha e podiam atacar a casa e machucá-la.*  

 Não é a condição da criança que se preocupa com os cuidados para com seu 

animal. No entanto, se estes são excessivos, pode-se pensar no que escreve 

Bowlby (2004b) de que o comportamento da compulsão de cuidar apresentado por 

crianças pode sinalizar uma alternativa de busca de cuidados para elas próprias. 

Considera ainda que, este comportamento de cuidar, geralmente recebe a 

aprovação das pessoas, o que forneceria algum conforto para essas crianças. 

  

1.2 O vínculo singular com o animal 

 

O vínculo com o animal de estimação permite que os seres humanos sejam 

pais e crianças. As pessoas cuidam do animal, brincam com ele e sentem-se 

protegidas, por exemplo, quando caminham com seus cães em lugares escuros e 

estranhos  (BECK e KATCHER, 1996). 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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Esta relação com o cão não é rompida quando se diz ou faz alguma coisa 

sem querer; por traição, somente pela morte de uma das partes ou se ele sair na rua 

e desaparecer. O cachorro é fiel, leal e companheiro. Cada indivíduo tem seus 

motivos que facilitam sua vinculação a um determinado animal, este pode satisfazer 

necessidades conscientes e inconscientes. 

No que concerne aos vínculos afetivos, Bowlby (1997, p. 99) menciona que 

estes surgem: “porque a criatura nasce com uma forte inclinação para se aproximar 

de certas classes de estímulos, notadamente os que lhes são familiares, e para 

evitar outras classes de estímulos – os estranhos [...].”   

Este contexto leva em conta indivíduos da mesma espécie, mas pode ser 

aplicado também para a relação dos seres humanos com os animais, pois os 

animais na vida cotidiana apresentam comportamentos conhecidos ou familiares. 

Os animais na convivência diária participam da vida das pessoas em várias 

fases de seu desenvolvimento pessoal e familiar, em todos os momentos, sendo 

amiúde seus confidentes em situações alegres e tristes. Na pesquisa de Beck e 

Katcher (1996), realizada com clientes da clínica médica veterinária da Universidade 

da Pensilvânia, 99% dos participantes responderam que falavam com seus animais 

e para 30% estes eram seus confidentes. Quackenbush e Graveline (1988) 

escrevem que para as pessoas, de qualquer faixa etária, os cães e gatos parecem 

estar sempre dispostos para ouvir. Isto facilita, como escreve Sife (1993), dividir 

segredos com os animais de estimação. 

No prefácio do livro de Ross e Baron-Sorensen (1998, p. xi), Pat Hannan 

escreve: “pessoas têm me dito, por exemplo, que seus animais de estimação  

forneceram suporte durante várias dificuldades em suas vidas. Eles nunca julgaram, 

humilharam ou as rejeitaram”.* Para Beck e Katcher (1996, p. 14) “muitos 

proprietários de animais de estimação acreditam que eles entendem seu humor, 

sentimentos e palavras.”* 

O cachorro, principalmente, é visto com características próprias tais como: a 

dedicação ao seu dono, que o torna ótimo companheiro que se mantém próximo ou 

em contato físico: “como se ligados com uma corda invisível [.....]. Os cães são 

extraordinariamente poderosos na expressão não verbal, pela qual sinalizam seu 
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amor ao olhar para os seres humanos” (HART, 2000a, p. 164)*. Sable (1995) 

considera que os animais de estimação, particularmente cães e gatos, apresentam 

um potencial de promover para o proprietário um senso de bem-estar e segurança, 

principalmente diante de situações estressoras, tais como divórcio e outras perdas. 

Nos estudos realizados com crianças e suas mães, definiu-se que o apego é 

constituído por alguns componentes em relação à(s) figura(s) de apego: a) busca e 

manutenção de proximidade em momentos críticos, tais como: fadiga, doença, dor, 

frio (procura por conforto); b) base segura, para exploração do ambiente e c) 

protesto, diante da separação, mesmo que temporária, as repostas das crianças 

podem ser de desespero, desapego. O protesto é considerado saudável, por ser 

uma estratégia de sobrevivência da criança (BOWLBY, 1973 apud SIMPSON, 1999). 

Kurdek (2009) avaliou se os cães eram figuras de apego. Identificando em 

quais condições e, se em momentos de sofrimento, os proprietários os procuravam.  

Participaram de uma pesquisa online, 789 mulheres e 186 homens, com idade 

média de 48 anos, que eram proprietários dedicados de cães. Os participantes 

voltavam-se para seus cães mais do que para mães, pais, irmãos, melhores amigos 

e crianças. Os cães ficavam atrás somente dos parceiros românticos, que eram 

buscados em primeiro lugar. Concluiu-se que muitos proprietários desenvolveram 

relação de apego com seus animais que representavam suas fontes de segurança. 

O estudo de Kurdek (2009) mostra o quanto o vínculo formado nesta díade 

merece ser estudado. Johnson (2010) escreve que profissionais da área da saúde 

humana e animal, precisam conhecer os potenciais benefícios que esta interação 

pode trazer para pacientes humanos, bem como os impactos psicológicos causados 

pela morte do animal ou mesmo a separação quando, por exemplo, o proprietário 

necessita de internação em virtude de doença crônica. 

 

1.3 O comportamento de apego observado nos animais 

 

Não se pode deixar de mencionar comportamentos do outro lado desta 

interação entre seres humanos e animais. Observa-se na natureza, o imprinting. 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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Bowlby (2002) explica que este é um processo pelo qual uma ave ou mamíferos 

jovens apresentam comportamento de apego a uma ou mais figuras discriminadas.  

 Os trabalhos de Lorenz (1935) apud Bowlby (2002), inicialmente com aves 

provaram que filhotes de patos e gansos, podiam desenvolver comportamento de 

apego, sem estar atrelado ao fato de receber alimento ou conforto. As aves assim 

que saiam dos ovos apresentavam uma tendência de seguir qualquer objeto em 

movimento, este podia ser uma caixa de papelão, a ave-mãe ou o homem. O objeto 

seguido primeiramente passava a ser o preferido em relação aos outros.  

Na época, psicanalistas opuseram-se à ideia, pois consideravam que a 

criança procuraria a mãe motivada pela busca de alimento; porém a teoria foi 

reforçada com os experimentos de Harlow e Zimmermann (1959) apud Hinde (2006)  

pelos quais os macacos rhesus preferiam a boneca macia que não alimentava à 

boneca de arame que alimentava, ou seja, preferiam o contato de conforto. 

O conceito de imprinting depois de 30 anos foi ampliado para mamíferos, 

deixando de ser restrito às aves. Bowlby (1997) ilustra este comportamento de 

apego de mamífero não-humano em relação ao homem, citando um cordeiro órfão 

criado pela filha do fazendeiro que deixa a partir de então, de se socializar com 

ovelhas e carneiros e passa a seguir a menina. 

Muitos experimentos foram realizados com macacos, pois experiências de 

separação com crianças não podem ser realizados, as que foram não excederam 

alguns minutos. Bowlby (1997, 2004a) escreve que tanto o comportamento de apego 

quanto as repostas à separação, de primatas não-humanos e crianças são muito 

semelhantes.  

 

1.3.1 Comportamentos diante da separação em animais não humanos 

 

Darwin (1872 [2012]) relata que animais sociais, posteriormente às 

separações, emitem sons para chamar um ao outro e expressam alegria no 

reencontro, como observado em um cavalo ao encontrar seu companheiro pelo qual 

relinchava. Cita ainda que mães de muitas espécies com suas sonoridades 

características chamam por seus filhotes perdidos, que também as chamam.   

 A ansiedade pode ocorrer em outras condições, no entanto cães e gatos são 

animais sociais e podem apresentar mal-estar quando separados da figura de 
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apego. Segundo Horwitz e Neilson (2008, p. 234), os principais comportamentos 

relacionados à ansiedade de separação são: “episódios de destruição, vocalização 

excessiva, excreção em locais inadequados.” São adicionados a esta lista, por 

Mugford (2000, p. 147) “respostas tais como de automutilação e de engolir o ar.”* 

Estes “problemas comportamentais em cães, ocorrem somente como resposta para 

a separação do proprietário” (SERPELL e JAGOE, 2000, p.89). Em hospitais 

veterinários dos Estados Unidos, Landsberg, Hunthausen e Ackerman (2003, p.258), 

estimam que 14% dos cães “são suspeitos de sofrer de ansiedade de separação, 

[....] quando eles não têm acesso aos membros da família.”*  

 São considerados fatores de risco para que animais apresentem estes 

comportamentos: cães abandonados que foram resgatados da rua ou adquiridos em 

abrigos e os que possuem um único proprietário. Horwitz e Neilson (2008, p. 238) 

consideram como diagnóstico diferencial: “reações aos estímulos ambientais, 

condições relativas ao medo.” Adicionalmente em animais idosos, “por deterioração 

nas capacidades sensoriais e motoras” (CHAPMAN, 1999, p. 71). 

 Outra nomenclatura para o conjunto de comportamentos de ansiedade de 

separação em cães, quando afastados de suas figuras de apego, que podem ser 

outros animais, no entanto, geralmente são os proprietários é Síndrome de 

Ansiedade de Separação em Animais - SASA. Soares, Pereira e Paixão (2010), 

relatam que vários autores divergem em alguns pontos na definição do que é SASA, 

todavia em 2009, eles elaboraram e validaram um questionário com critérios que 

buscam a identificação desta.  

Depois da validação do instrumento, este foi utilizado por Soares, Pereira e 

Paixão (2010) para estudo exploratório com proprietários de cães que viviam em 

apartamentos, em Niterói, RJ, juntamente com outro questionário para 

caracterização da amostra. Participaram 93 pessoas, sendo 81 mulheres e 12 

homens. Dos 93 cães, 52 apresentaram sinais compatíveis com a SASA. A 

vocalização excessiva era predominante para 50 deles, comportamentos destrutivos 

para 42 e presença de quadros depressivos em 32. 

O fato de o cão dormir ou não no quarto ou na cama do proprietário não 

resultou em diferença estatisticamente significante para apresentação de sinais de 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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SASA, mas sim em relação aos animais ficarem sozinhos mais rotineiramente, do 

que esporadicamente. Os autores sugerem que esta avaliação seja realizada em 

cães que vivem em outras condições e localidades e ressaltam a importância de se 

estudar a SASA, porque é um problema que pode refletir na qualidade de vida dos 

animais, do proprietário e de sua família. 

Pela presença de comportamentos de ansiedade de separação em animais, 

observa-se que o proprietário pode funcionar como base segura para eles. No 

entanto, Collis e McNicholas (1998) salientam que a natureza do relacionamento 

entre pessoas e animais de estimação ainda não é bem compreendida e que apesar 

da literatura sobre esta interação, os termos vínculo e apego não ficam muito claros. 

Segundo Bowlby (1997), o processo de luto também é observado em outras 

espécies, como aves, mamíferos inferiores e primatas. Em nota de rodapé, fornece 

um exemplo:  

um chimpanzé que tinha perdido sua companheira fez repetidos esforços 

para reanimá-la. Guinchou raivosamente e, algumas vezes, expressou sua 

cólera arrancando tufos de pêlo de sua própria cabeça. Depois houve choro 

e luto. Com o tempo, ficou mais intimamente ligado ao seu tratador e 

mostrava-se mais irritado do que antes quando o tratador ia embora. 

(BOWLBY e POLLOCK, 1961 apud BOWLBY, 1997, p. 77). 

 

Sabe-se que muitos animais apresentam reações parecidas com a dos seres 

humanos. A vulnerabilidade que ocorre diante da separação por morte, pode não ser 

exclusiva dos seres humanos, inclusive nas reações de luto (PARKES, 1998). 

Lorenz (1963) apud Parkes (1998) relata os comportamentos resultantes da 

separação de um ganso da sua parceira. Ele a procurava e emitia sons para chamá-

la insistentemente, a busca estendeu-se em distância e frequência, posteriormente 

“o ganso enlutado torna-se tímido, assustado e entra em pânico (p.110)”. 

Uma situação testemunhada por Bekoff (2010) lembra um ritual de despedida. 

Ele conta que uma ave da família dos corvídeos, chamada pega, ao se chocar com 

um carro caiu morta na estrada de uma cidade dos Estados Unidos. Outras quatro 

ficaram ao seu redor, uma a bicou devagar e deu um passo para trás. O 

comportamento foi repetido por outra ave. Depois uma delas voou para longe e 

trouxe uma folha de grama em seu bico que colocou ao lado da ave morta, o 

procedimento foi efetuado por outra ave também. Por alguns segundos, as quatro 

ficaram vigiando o corpo e depois voaram separadamente. 
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No prefácio do livro de Bekoff  (2010), Goodall escreve sobre estudos com 

animais e relata que filhotes de chimpanzés, apresentam comportamentos após a 

morte da mãe, parecidos com os de “crianças humanas sofrendo a dor da perda – 

ombros caídos, balanço do corpo, olhar vazio, falta de interesse por acontecimentos 

ao seu redor (p. 13).”  Ela comenta que apesar das observações de comportamentos 

animais, muitas ideias não podem ser comprovadas cientificamente, sendo assim 

ela não poderia dizer: “Fifi estava feliz”, somente “Fifi se comportava de uma 

maneira que, se ela fosse humana, me autorizaria dizer que estava „feliz‟! (p.13).”  

Considerando a díade ser humano e animal doméstico, os estudos existentes 

ainda não alcançam a dimensão da compreensão do fenômeno que faz com que os 

animais aproximem-se das pessoas e vice-versa. Por outro lado, verifica-se que a 

ausência de um dos integrantes, pode levar o outro a ter reações diante da 

separação, observadas inclusive, em comportamentos de animais não-humanos.  

 

1.4 Apego e ansiedade de separação 

  

O apego para Bowlby (1997, 2002, 2004a, 2004b, 2006) é normal e saudável 

e, quando uma figura de apego está ausente injustificadamente ou por morte, a 

ansiedade de separação também é uma reação natural e inevitável. 

A diferença no comportamento do bebê em relação à mãe e outras pessoas 

pode ser observada, de acordo com Bowlby (2002) a partir dos três meses, por meio 

do sorriso expresso, vocalizações, e ao segui-la com o olhar. Somente quando o 

bebê reconhece a mãe e busca proximidade com ela, é que a presença do 

comportamento de apego pode ser identificada. Para Ainsworth (1967) apud Bowlby 

(2002), a tentativa de manter a aproximação com a figura de apego torna-se mais 

evidente após o bebê completar 6 meses, com suas reações de protesto, choro e 

tentativa de segui-la. O comportamento de apego também é observado em relação 

às outras pessoas, ao pai, crianças mais velhas e é mais intenso e constante até a 

criança completar o terceiro ano de vida. A partir de então muda, figuras substitutas 

são mais aceitas, desde que a criança esteja em boas condições de saúde, não  

esteja assustada e saiba o paradeiro da mãe para reatar o contato. 

Para Bowlby (2002), com o desenvolvimento da criança, o comportamento de 

apego, embora atenuado, persiste. Na adolescência, outros adultos passam a ser 
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tão ou mais importantes que os pais e ocorre uma ampliação com a atração sexual, 

por companheiros do sexo oposto, da mesma idade. Na vida adulta, diante de uma 

doença, uma situação ameaçadora, a pessoa buscará proximidade com outra de 

sua confiança. O comportamento de apego de idosos costuma ser dirigido às 

pessoas mais jovens. “Rotular o comportamento de apego na vida adulta de 

regressivo equivale, de fato, a menosprezar o papel vital que ele desempenha na 

vida do homem, do berço à sepultura” (BOWLBY, 2002, p.257).     

É relevante trazer uma distinção que Bowlby (2002) considera em relação aos 

termos apego e dependência que equivocadamente, às vezes são utilizados 

enquanto sinônimos. “O fato é que ser dependente de uma figura maternal e estar 

apegado a ela são coisas muito diferentes” (p. 283), porque o bebê é dependente da 

figura materna para sua sobrevivência nas primeiras semanas de vida, porém não 

está apegado a ela. Por outro lado, uma criança por volta de dois anos que depende 

de cuidados de estranhos, pode estar apegada a figura materna, mesmo sem ser 

dependente dela, uma vez que recebe cuidados básicos de terceiros. 

Outra diferenciação que se faz necessária neste estudo é sobre relações, 

vínculo afetivo e apego. Ainsworth (1993) define vínculo afetivo como sendo um laço 

duradouro, próprio do indivíduo, mas constituído pela interação com outro indivíduo 

que é considerado único, com o qual se busca proximidade, que não pode ser 

substituído. Crianças mais velhas e adultos sustentam o afastamento desta pessoa 

pela qual têm vínculo afetivo, porém há no mínimo o desejo do restabelecimento da 

proximidade e interação que, quando ocorre é caracterizada por alegria e prazer.  

Segundo Ainsworth (1993), relacionamentos diferem do vínculo afetivo por 

três motivos: a) podem ser duradouros ou não; b) são diádicos, mas o vínculo afetivo 

tem uma representação interna, não é necessariamente apresentado por um dos 

componentes da díade; c) as relações são importantes, porém muito variadas. Para 

exemplificar esta questão, Weiss (2001) cita que colegas de trabalho se relacionam, 

mas estas relações nem sempre carregam vínculo afetivo, algumas podem carregá-

lo, e em outras o vínculo afetivo tem, inclusive, as propriedades de apego.   

O apego tem características do vínculo afetivo, todavia, uma pessoa busca  

outra que supre suas necessidades de conforto e segurança, em momentos de crise 

e esta figura de apego fornece uma base segura, que a pessoa confia para se 

dedicar a outras atividades. Vínculos afetivos entre adultos que ilustram o apego, 
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com elementos apego-cuidar, são os soldados do exército em época de crise; pois 

conforme relacionado por Weiss (1982) apud Ainsworth (1993, p. 45):  

“os soldados buscam proximidade mútua com o parceiro; que fornecem proteção e 

cuidado um ao outro; a segurança é maior na presença do outro; a ameaça de 

separação ou separação causa ansiedade, e a perda certamente causaria luto”*.  

Bowlby (2002, p. 469) considera que na relação pais e filhos há mais de “um 

programa diádico partilhado“, mas o principal é de apego-cuidar. Com o passar do 

tempo pode ocorrer a inversão de papéis entre pais e filhos. Uma alternância destes 

é mais constante entre casais, uma vez que estilos de apego da infância são 

mantidos durante o ciclo de vida humano, podendo sofrer alterações. 

Ainsworth (1963) desenvolveu um estudo sobre interação entre mães e 

crianças de Uganda. Em 1967, com este projeto chegou a três classificações de 

padrões de apego, que resumidamente consistiam em: a) apego seguro: crianças 

choravam menos na ausência da mãe; b) apego inseguro ansioso: crianças 

choravam mais e agarravam-se à mãe no seu retorno; c) apego inseguro evitativo: 

após o retorno da mãe evitavam o contato. Ainsworth e Wittig (1969) realizaram o 

procedimento da Situação Estranha com crianças de Baltimore, com 1 ano de idade, 

para avaliar os comportamentos das crianças na presença e ausência da mãe (por 3 

minutos), bem como a interação com um participante desconhecido da criança. A 

pesquisa de Main et al. (1985) com adultos, sobre o padrões de apego na infância, 

incluiu o apego inseguro desorganizado, na classificação (apud  Bretherton, 1991).       

Os estudos de Ainsworth (1963, 1967 e 1969) apud Bretherton (1991) sobre 

apego, foram desenvolvidos a partir dos comportamentos resultantes da separação 

entre mãe e criança, em uma condição experimental controlada, ou seja, ela avaliou 

os efeitos da separação para estudar o apego. 

Na especificidade dos padrões de apego, Franco (2010) escreve que estão 

associados os de cuidados parentais e Parkes (2009) enfatiza que o apego é 

constituído pelas propriedades de cuidar e ser cuidado. Na vida adulta, figuras de 

apego que podem ser associadas com os modelos parentais da infância são 

“orientadores, padres ou pastores, ou terapeutas” (AINSWORTH, 1993, p. 36)*. 

Vínculos com amigos, colegas de trabalho, familiares, parceiros românticos podem 

                                                             
* Tradução livre da autora. 
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ser ou não de apego, dependerá da presença dos elementos do apego (WEISS, 

1993, 2001).  

Santos (2000) em sua pesquisa, avaliou os estilos de apego adulto com cinco 

casais casados, considerando os apegos individuais com suas figuras parentais na 

infância. Para esta finalidade, com autorização dos autores dos instrumentos, 

traduziu e utilizou a Entrevista de Apego Adulto - AAI de (George, Kaplan e Main, 

1996) e o Questionário de Apego Adulto de (Abrennan, Clark e Shaver, 1998), que 

permitiu a comparação dos estilos de apego dos dez indivíduos em relação às 

figuras parentais e ao parceiro. Os resultados apontaram que relacionamentos 

conjugais podem modificar os estilos de apego individuais. 

Em seu estudo retrospectivo com pessoas enlutadas, Parkes (2009) 

apresenta a influencia do estilo de apego na infância, nas relações da vida adulta, 

em termos de segurança, confiança em si e no outro, como apresentados no quadro 

1, na construção do mundo presumido, bem como, nas reações diante do luto. 

 

Quadro 1 - Categorias de confiança básica 

 
Confiança  Confiança  

  em si no outro 

Apego Seguro alta alta 

Apego Inseguro 
  Ansioso/ambivalente baixa alta 

Evitador alta baixa 

Desorganizado baixa baixa 

Fonte: Padrões de apego: Parkes (2009, p. 29) 

  

O quadro ilustra e sintetiza bem, os padrões de apego. Parkes (2009) ressalta 

que a falta de confiança em si ou no outro pode ser fonte de problemas; porém a 

confiança em si e no outro não isenta o indivíduo de sofrimento. 

Outras variáveis como influências sociais precisam ser consideradas. No 

entanto, alguns dos resultados mostram que pessoas com apego seguro na infância, 

tendem a manter o apego seguro na vida adulta e a sofrer menos diante do luto em 

relação às pessoas com apego inseguro. Pessoas com apegos inseguros 

ansiosos/ambivalentes em relação às figuras parentais estão predispostas a ter 

relacionamentos mais conflituosos quando adultos, muitas vezes com dependência 

tentando não ser dependentes, contribuindo para um luto severo com sentimentos 
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de solidão após a perda. Não houve uma diferença estatística significante, mas 

surgiu uma tendência de que os indivíduos com apego inseguro evitador adiem o 

luto e apresentem mais doenças psicossomáticas. Estas pessoas costumam evitar 

proximidade, apresentam muitos conflitos conjugais e culpas, são controladoras por 

meio da agressividade, podem apesar de seus medos buscarem aproximar-se das 

pessoas. No apego inseguro desorganizado, a ambivalência é mais destrutiva, os 

indivíduos apresentam elementos tanto do apego inseguro ansioso/ambivalente 

quanto do evitador e podem buscar estratégias de enfrentamento diante do luto 

menos saudáveis para si, como abuso de álcool ou outras drogas (PARKES, 2009).  

Para Triebenbacher (1998), a função da figura de apego humano como base 

segura para a criança explorar o mundo pode servir para a relação com o animal  

doméstico, pois esta companhia melhora a autoestima e o bem estar de crianças. A 

função primordial do animal de estimação para Stewart (1999) apud Parkes (2009, p. 

211), “é ser objeto de cuidados. Os animais são pequenas pessoas que satisfazem 

nossa necessidade de outro que seja carinhoso e nos recompensa com afeto pelo 

cuidado e atenção que dispensamos a ele.” O papel crucial do animal de companhia 

é levar o ser humano a sentir-se útil (QUACKENBUSH e GRAVELINE, 1988).  

No entanto, uma única pessoa representa a figura de apego para o animal, ou 

o animal tem outras figuras de referência com a mesma função? Topál, Miklósi, 

Csányi, Dóka (1998) reproduziram o teste da Situação Estranha com 51 

proprietários e seus cães. A experiência com várias etapas teve duração média de 

15 minutos e foi filmada para análise. Foram observados comportamentos do cão 

de: explorar o ambiente; brincar com o proprietário; contato físico; ficar perto da 

porta ou arranhá-la. Ao final sugeriram que mais estudos precisam ser realizados, 

porém pelo que verificaram os cães na ausência do dono, apresentavam menos 

interação, ficavam mais passivos do que na sua presença. 

O estudo dos autores citados não distingue apego de um vínculo afetivo. Para 

Prato-Previde, Custance, Spiezo; Sabatini (2003) “o fato dos cães brincarem mais 

com o proprietário do que com o estranho não necessariamente indica que o dono é 

a base segura do animal”* (p. 229). Elas reproduziram o experimento com 38 duplas 

de cães com seus donos e aumentaram um minuto para a duração de cada etapa e 

incluíram no final o cachorro sozinho com objetos pessoais do dono deixados na 

cadeira. Elas sugerem que o fato dos cães serem deixados sozinhos era mais 
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estressante do que a separação de seus donos. Ressaltam que uma definição para 

a relação ser humano-animal, se é de vínculo ou apego possibilita uma variedade de 

estudos em diversas áreas. 

Salienta-se no estudo de Soares, Pereira e Paixão (2010), a questão de o 

animal ser deixado sozinho mais rotineiramente com sinais de SASA; pois parece 

corroborar o estudo de Prato-Previde, Custance, Spiezo, Sabatini (2003). 

Levando-se em conta o contexto abordado neste capítulo sobre a relação ser 

humano e animal doméstico, esta autora propõe que, uma vez que os estilos de 

apego desenvolvidos na infância estão presentes durante o ciclo vital, a qualidade 

do vínculo que o indivíduo formará com as pessoas que passarão por sua vida será 

influenciada pelos estilos de apego primários, que apresentam uma tendência a 

serem mantidos, sem, no entanto, serem imutáveis, podendo ter sobreposições, 

decorrentes de fatores sociais, genéticos, psicológicos, espirituais. Com o animal de 

estimação, as nuances da qualidade das relações também podem emergir do estilo 

de apego primário do proprietário, sendo que na interação, esta díade poderá ser: 1) 

apenas uma relação importante, em que o proprietário não tem vínculo afetivo pelo 

animal;  2) carregada por um vínculo afetivo pelo animal; 3) de vínculo afetivo com 

características mais evidentes de apego, por dois motivos: a) para o proprietário o 

animal é percebido com funções de figura de apego, conforta, traz segurança em 

momentos de crise; b) o proprietário enquanto cuidador, tem a percepção pelo 

comportamento do animal, de que é sua figura de apego e sente-se necessário e 

amado. A relação de uma pessoa com o animal terá uma destas características e 

esta díade será um dos elos da rede formada dentro do núcleo familiar. 
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2 Família humana e seu integrante de outra espécie 

 

Uma família é um grupo de pessoas, conectadas por emoção e/ou sangue, 

que viveu junto o tempo suficiente para ter desenvolvido padrões de 

interação e histórias familiares que justificam e explicam estes padrões de 

interação [....] (MINUCHIN, 2008, p. 52). 

[....] É relevante explorar quem os membros da família incluem na definição 

da sua própria família: quem é importante e quais os significados dos vários 

papéis e relacionamentos [....] (WALSH, 2005, p. 38).   

 

A aquisição de um animal de estimação por uma família mudará a rotina 

deste núcleo. Para Fuchs (1987), o animal nesse âmbito compartilha dos hábitos de 

seus integrantes, desde receber pedaços de frutas, por exemplo, até fazer parte do 

álbum de família. Recebem nomes de pessoas, roupas e seus aniversários 

frequentemente são comemorados. Beck e Katcher (1996) escrevem que os 

proprietários muitas vezes, dividem com ele o sofá para assistir televisão ou a cama 

para dormir. Ao fazer parte da família humana, o animal de estimação será lembrado 

no momento das compras e cuidados, fornecendo um novo ritmo para esta unidade 

familiar. Lantzmann (2004) considera que o animal desempenhará diversas funções, 

no grupo familiar e seu comportamento social será influenciado pela família humana. 

A verticalização, em virtude de casas dando lugares aos edifícios, aumentou a 

densidade demográfica. Os grandes centros urbanos perderam os espaços de área 

verde, atualmente ocupados pelo concreto e carros. Esta nova estrutura exigiu uma 

reorganização na dinâmica familiar, pois segundo Lantzman (2004, p. 9)  “o cachorro 

está cada vez mais próximo física e emocionalmente de sua família humana”. 

Este fato contribui para a intensificação do vínculo dos membros da família 

com o animal. No grupo familiar, o animal pode funcionar como um agente para a 

harmonia ou pode ser motivo de conflitos, ciúme, quando os filhos ou cônjuges 

alegam que o cachorro, ou gato ou outro animal recebe mais atenção do que eles.  

Lantzman (2004) realizou um estudo exploratório, sugerindo que o animal de 

estimação no contexto familiar tanto pode favorecer a homeostase quanto expressar 

os conflitos existentes, com os comportamentos indesejados. Quando o médico 

veterinário é procurado por problemas de comportamento do animal, terá que lidar 

com a família humana. A dinâmica familiar necessitará ser considerada, por 

exemplo, casos de agressividade por parte do animal doméstico que coloca em risco 
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o vínculo com o animal. Esta situação traz sofrimento para os proprietários, uma vez 

que nem sempre os cães atendem as expectativas dos membros das famílias.  

Os adultos que convivem com animais podem relembrar da infância, quando 

se divertiam e buscavam estímulos para enfrentar o mundo que despontava. Para 

lidar com os desafios do ciclo vital, Becker e Morton (2003) relatam que muitas 

pessoas lembram-se de seu primeiro bicho de estimação, cuja presença constante 

marcou o enfrentamento de experiências de rejeição, solidão, mágoa e outras. 

Somente o animal de estimação pode fornecer ilimitada oportunidade de afeição e 

amor incondicional, que são essenciais no desenvolvimento humano das relações 

vinculares. Triebenbacher (2000, p. 373), “o apego da criança formado na infância, 

se para os pais, irmãos, ou até mesmo uma companhia animal, dispõe a fundação 

de todos os relacionamentos sociais que serão construídos.”* 

Este arranjo familiar com a inserção do animal doméstico resultará em 

relações peculiares de cada integrante da família com o animal. Para Quackenbush 

e Graveline (1988, p. 28), “para um o cachorro é bruto, para outro um preguiçoso e 

para um terceiro o melhor amigo.” Triebenbacher (2000) cita que os animais dentro 

da família podem aliviar o estresse, porque fornecem entretenimento e preenchem 

necessidades individualizadas de suporte social e emocional. Nesta direção, diante 

de eventos estressantes, Walsh (2005) escreve que os animais de estimação podem 

ser um apoio fundamental na resiliência e deveriam ser considerados nas avaliações 

familiares. 

Com relação ao grupo familiar, para Endenburg e Baarda (1995) algumas 

pessoas consideram que os animais de estimação agem como facilitadores sociais 

dentro da família e para Triebenbacher (2000) favorecem a comunicação e a 

interação fora do sistema familiar também, o que representa um fator essencial para 

um desenvolvimento saudável da criança durante o ciclo vital familiar. 

O relacionamento humano com animais de estimação é acompanhado por 

muitos momentos felizes, pelo compartilhamento de outros difíceis; mas até mesmo 

pelo tempo do ciclo de vida destes ser mais curto que o do ser humano, muito 

provavelmente, as pessoas dentro ou fora do grupo familiar primário se depararão 

com a morte do animal de estimação da sua família.  

                                                             
* 
Tradução livre da autora. 
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3 Definição de luto 

 

Amor e luto, vínculo e perda são duas faces da mesma moeda: não 

se pode ter uma sem ter a outra. O luto é o custo do amor, e a única 

maneira de evitar a dor do luto é evitar o amor. [......] (PARKES, 

prefácio em FRANCO, 2010) 

 

Luto é um processo com um “conjunto de reações a uma perda significativa” 

Bromberg (2000, p. 15). Para Stroebe et al. (2008, p. 4): “luto é o termo utilizado 

para denotar a situação objetiva de ter perdido alguém significativo pela morte. Isto 

naturalmente conduz a questão de como definir alguém significativo.”*  

A partir destas definições podem-se considerar quais são as perdas 

significativas e quais são as diversas reações possíveis diante destas perdas, uma 

vez que cada indivíduo tem sua singularidade para lidar com as mesmas.  

Uma questão que Parkes (1998) faz para mencionar outras perdas 

secundárias à morte de pessoas é: “o que foi perdido?”; pois a resposta para esta 

pergunta possibilita compreender o que também está fazendo falta para o enlutado 

que perdeu, por exemplo, sua casa, um membro do corpo, entre outras perdas e o 

significado da perda. Conseguir identificar os sentimentos que envolviam a presença 

do ente querido falecido é considerado por Rando (1993) importante, para o 

processo de luto e trarão tristeza e outras reações ao se compreender quais 

necessidades eram preenchidas, quais eram as crenças de mundo presumido e 

desejos que foram perdidos.  

Nesta concepção de reconhecer o que foi perdido, encontram-se as perdas 

ambíguas que não são reconhecidas pela sociedade, sendo assim, o luto não é 

autorizado socialmente, tornando-se uma experiência muito particular. O enlutado 

vivencia sua dor solitariamente sem o fator de proteção que o suporte social oferece. 

Esta situação pode desencadear um luto complicado. O divórcio é uma delas, o ex-

marido ou a ex-esposa não convivem, há uma perda física, mas existe uma 

presença psíquica, principalmente quando os casais divorciados têm filhos. 

 Dois tipos de perdas ambíguas são descritos por Boss (2000), uma em que 

ocorre a ausência física e presença psicológica, por exemplo, soldados que vão para 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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a guerra, membros da família que estão presos, crianças desaparecidas, perdas 

oriundas de divórcio e adoção. O outro tipo é o da pessoa presente fisicamente no 

convívio familiar, porém ausente psicologicamente, por exemplo, pessoas 

portadoras do Mal de Alzheimer, com lesões cerebrais, vítimas de AVC, dentre 

outras doenças degenerativas. 

O familiar sofre duplamente com o fato de não ser reconhecido por seu ente 

querido portador de doença degenerativa e ainda pela falta de compreensão de 

algumas pessoas em relação ao seu luto. A ambivalência de sentimentos neste 

processo de luto pode prolongá-lo e torná-lo complicado. 

Com tantas perdas previstas, os enlutados têm a vivência de duas formas de 

morte e luto, a social e a individual* (STROEBE, HANSSON, SCHUT, STROEBE, 

2008). Para DaMatta (1997), há uma exigência da sociedade para que se tenha 

determinados comportamentos que contrariam as vontades individuais. Porém, se 

as chamadas exigências sociais estão condizentes com as necessidades individuais, 

as relações sociais podem funcionar como um fator de proteção, principalmente em 

processos de luto. Por outro lado, se este suporte social não existe pode-se ter lugar 

um luto complicado, por não ser autorizado e reconhecido pela sociedade. 

Para Parkes (1998), o luto pode ficar sem reconhecimento se o enlutado não 

consegue expressá-lo ou se pertence a um grupo que não entende a perda sofrida. 

Quando o luto não é complicado, Parkes (2009) considera que o apoio social da 

família e amigos pode ser suficiente neste processo, não sendo necessários 

cuidados profissionais. Todavia, nas perdas não reconhecidas ocorre a falta de 

suporte social. Nesta perspectiva é relevante destacar, como apontado por Caselatto 

(2005, p. 153), “luto não reconhecido é, acima de qualquer definição, luto”. 

 Dependendo da história de vida do enlutado, sua predisposição para 

depressão, a falta de suporte social nas perdas não reconhecidas, poderá requerer a 

busca de ajuda profissional para lidar com um processo que poderia ser natural, 

porque as perdas fazem parte da vida de todo ser humano desde o nascimento. 

Sendo assim, pensando-se no que foi perdido, o luto é um processo natural 

constituído por reações decorrentes da perda de um ser significativo, ao qual o 

enlutado estava vinculado. Silverman e Klass (1996, p. 18) referem que “ninguém 

                                                             
* Tradução livre da autora. 
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pode lidar com a perda sem reconhecer o que é perdido”* e para ilustrar escrevem 

que na morte do cônjuge, perde-se além da pessoa amada, um papel social. 

Por outro lado, Weiss (2001) sugere que diante da perda de uma pessoa, se a 

relação era de apego, o luto estará presente, mas se o vínculo não tiver esta 

característica de alguém perdido, com funções de figura de apego, se for um 

relacionamento afiliativo sem vínculo afetivo, a pessoa que sofreu a perda sentirá 

tristeza, sem entrar luto. Por ser mais, por exemplo, no trabalho, uma perda de 

conexão social do que de um ente querido, pois pode ser mais facilmente substituído 

por outro. 

De acordo com Parkes (2009, p. 42), “os componentes essenciais do luto são 

a experiência da perda e uma reação de anseio intenso pelo objeto perdido 

(ansiedade de separação).” 

A ansiedade de separação pode ser observada também previamente diante 

de uma ameaça de perda permanente ou mesmo temporária. Esta concepção foi 

introduzida no processo afetivo individual por Rando (1986) como um dos 

componentes do luto antecipatório da família.  

 

3.1 Luto e seu tempo de duração 

 

Muitos fatores estão presentes na questão do luto, tais como: a forma em que 

se deu a morte, se foi súbita ou esperada, após o veredicto: sem prognóstico de 

cura, em virtude de doença crônica. O que geralmente ocorre nesta condição de 

doença crônica, por exemplo, diagnóstico de câncer, com metástases, em relação 

ao luto na família é o citado por Franco (2008, p. 360): “o luto se inicia antes da 

morte, a partir da constatação da doença, sendo intensificado pelas perdas dela 

decorrentes.” Esta família não funcionará mais como antes do surgimento da 

doença, papéis e funções serão modificados. 

Este processo em que as pessoas vivenciam a iminência da própria morte, ou 

de um familiar, ou amigo é denominado luto antecipatório. Neste caso, ocorre o 

mencionado por Helman (2003), a morte social precede a morte biológica. O 

paciente sem prognóstico de cura passa por muitas perdas, tais como: 

independência, capacidade de trabalho, distanciamento de familiares e amigos, 

entre outras (KOVACS, 2008).  
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Um paradoxo é ressaltado por Rando (1986) como implicado no termo 

„antecipatório‟, pois este não é um luto referente unicamente a uma perda futura 

previamente sofrida, abrange outras perdas citadas por Franco (2008) e Kovács, 

(2008). É um processo que envolve três tempos: passado, presente e futuro, com as 

respectivas perdas secundárias. Rando (1986) exemplifica com o caso de um casal,  

o marido recebe o diagnóstico de doença sem prognóstico de cura, neste contexto a 

esposa, agora cuidadora, pode enlutar-se por perder o saudável marido para a 

doença, bem como o estilo de vida que usufruíam, a sua atual falta de 

independência, mudança de planos, sonhos diádicos que não serão realizados, 

entre outras perdas. A relevância de estudar o luto antecipatório, como citada por 

Rando (1996) está em possibilitar a intervenção primária ao cuidador familiar 

sobrevivente, além de intervenções com o paciente e cuidadores profissionais. 

A dor pela morte de um ente querido não tem cura, não é doença, vive-se 

com a mesma por toda a vida; porém em alguns casos pode-se sucumbir a ela, pois 

algumas pessoas após a perda deixam de viver, para exemplificar, Cassorla (2002, 

p. 104) ao escrever sobre melancolia, ressalta que a “chance de morte „natural‟ após 

a morte do parceiro (a), é maior no primeiro ano após essa perda entre viúvos (as).”  

Parkes (1998) comenta sobre o fato de que não constará no atestado de óbito, luto 

como causa de morte, no entanto, já foi encontrado em registros do ano de 1657. 

Segundo Franco (2010, p. 30), “falar em tempo previsto para um luto normal 

significa que estamos desconsiderando aspectos relevantes para a compreensão do 

fenômeno e utilizando uma visão restrita e restritiva.” Para a reorganização e 

transição do velho mundo para o novo, um tempo será necessário (PARKES, 1998).  

Não existe um tempo determinado; pois o processo de luto pode levar dias, 

semanas, meses ou anos, a duração dependerá da história de vida do enlutado e do 

seu vínculo com o ser significativo que ele perdeu. Aspectos relacionados à ruptura 

do mundo presumido influenciarão neste processo. 

Com o tempo abre-se espaço para as lembranças do ente querido, sente-se 

saudade, mas sua ausência passa a ser aceita, dando-se lugar a novos 

investimentos. Surgem oscilações ora com foco orientado para perda e ora para a 

restauração. A flexibilidade da oscilação dependerá de recursos individuais.  
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 Outros fatores estarão presentes nesta flexibilidade, Franco (2010) escreve 

que o luto é um fenômeno que engloba reações multideterminadas, constituídas por 

dimensões: fisiológicas, emocionais, culturais, sociais e espirituais.  

 

3.2 Estratégias adaptativas no processo de luto 

 

Das diversas dimensões que influenciam no processo de luto, Martin e Doka 

(2000) citam que são as experiências prévias, personalidade, cultura que 

influenciam homens e mulheres na expressão do pesar. No estudo de Parkes 

(2009), os homens tinham mais dificuldade de manifestar afeto ou pesar em relação 

às mulheres e não choravam. Stroebe e Schut (1999) ilustram esta questão ao 

mencionar a perda de um filho, para o pai e a mãe, pois suas reações por serem 

diferentes, podem ser interpretadas, por mais ou menos pesar da parte de cada 

parceiro. Fato este que pode afetar a relação do casal, o bem-estar de ambos e o 

compartilhar do sofrimento na direção da união ou isolamento. 

Apesar de médicos e pesquisadores observarem diferenças de gênero no 

processo de luto, para Martin e Doka (2000) estas não são as únicas. As reações de 

luto; compõem também diferenças culturais, de classe social, individuais, que 

repercutirão, segundo Parkes (2009), nas estratégias adaptativas para 

enfrentamento. Algumas estratégias para lidar com a perda são muito saudáveis, por 

outro lado, outros mecanismos escolhidos prejudicam a saúde (STROEBE e 

SCHUT, 1999). 

 Para Stroebe e Schut (1999, 2001), estratégias adaptativas são os recursos 

utilizados pelas pessoas para minimizar as consequências psicológicas e físicas 

negativas, em virtude do processo de luto e de outros estressores psicossociais. 

 O Modelo de Processo Dual de Stroebe e Schut (1999, 2001) descreve as 

estratégias adaptativas ou de enfrentamento no processo de luto. Consiste na 

oscilação entre pensamentos e atitudes direcionadas para a perda e para a 

restauração. A dinâmica da oscilação é o componente que distingue esta estratégia 

adaptativa das anteriores e, é o fator principal neste modelo, sua ausência 

compromete a saúde física e mental do enlutado (STROEBE e SCHUTT, 1999). A 

oscilação estará presente nas experiências de vida diária do enlutado, em alguns 

momentos a pessoa estará orientada para a perda (pensamentos invasivos sobre 
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esta, negação, evitação de mudanças) e, em outros para a restauração, com novas 

atividades, projetos, buscando novas relações e papéis na sociedade. 

As dores do luto e a saudade não estão presentes o tempo todo, Parkes 

(1998) escreve que os enlutados oscilam entre pensamentos dolorosos e “outras 

demandas da vida, como comer, dormir, cuidar dos filhos, e assim por diante (p.73)”. 

No caminho do modelo de processo dual, o enlutado necessitará escolher o 

que abandonar e o que manter em relação ao vínculo com o ser significativo 

perdido, para manter assim, o vínculo contínuo. Rando (1993) lembra que será 

necessário também, escolher o que deixar de lado do velho mundo presumido, do 

qual o falecido fazia parte. Se o enlutado não conseguir realizar estas mudanças, 

pode-se iniciar um processo de luto complicado. Todavia, o enlutado poderá 

reconstruir o vínculo de modo diferente. 

 Para ilustrar uma condição de luto complicado, segue um caso citado por 

Parkes (2009). Um dono de estábulo terminou um relacionamento amoroso com 

uma jovem e a presenteou com um cavalo. Parecia que o cavalo representava o 

vínculo contínuo, com o homem que tinha rompido com ela e enquanto pudesse 

transferir sua afeição para o animal não necessitava enlutar-se. No entanto, quando 

o cavalo morreu, ela precisou de tratamento psiquiátrico. 

 O período de transição após a perda envolve: desconstrução (que requer 

acomodação de expectativas, crenças e abandono do vínculo como era, 

considerando a nova condição) e reconstrução (construção de novos significados 

que podem incluir uma nova relação com o falecido, baseada na aceitação de que o 

vínculo tem agora uma conexão exclusivamente interna) (FIELD, 2008). 

 Muitos eventos que ocorrem no luto são considerados normais e relatados por 

muitos enlutados. Lembram-se da pessoa perdida e têm crises de choro, ficam 

desassossegados e muitas vezes dizem que sentem a presença real do falecido, 

pois ruídos e sinais são interpretados como a pessoa perdida de volta. Por exemplo, 

barulho na fechadura, no horário que a pessoa costumava voltar para casa, ou 

alguém caminhando na rua que é confundido com o familiar morto (BOWLBY, 1997).  

Contexto semelhante é abordado por Quackenbush e Graveline (1988) 

quando escrevem que o enlutado pela morte do animal de estimação imagina ouvi-lo 

arranhando a porta, ou vê no lugar onde costumava ficar, latindo ou choramingando 
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e que essas reações são de hábito, que não podem ser cessadas rapidamente. A 

relação será modificada gradualmente.  

 No que concerne aos pertences da pessoa falecida existem duas tendências. 

Alguns familiares conservam os pertences de forma que, se o ente querido voltasse, 

poderia utilizá-los. Outros querem desfazer-se o mais depressa possível, para evitar 

o pesar e acabam descartando objetos que, para outras pessoas, teriam significado 

de lembranças valiosas (BOWLBY, 2004b). Parkes (1998) acrescenta a busca de 

atividades para evitar pensar na perda e a evitação de enlutadas de saírem de casa 

para não receberem condolências. 

 Os enlutados para relembrar de pessoas falecidas, dependem de sonhos, 

conversas sobre elas, objetos guardados com carinho, memórias e conversas 

internas, que são parte de um vínculo vivo. Esta é uma experiência muito comum do 

sobrevivente, que nem sempre é reconhecida, entretanto, é normal (SILVERMAN e 

NICKMAN, 1996). O sobrevivente necessitará negociar e renegociar o significado da 

perda, para construir e reconstruir novas conexões, uma vez que a morte é imutável 

e permanente, não o é para o processo de luto (SILVERMAN e KLASS, 1996).   

Da mesma maneira que ocorre, na morte de pessoas, posteriormente à morte 

do animal de estimação, o enlutado poderá querer descartar imediatamente os 

pertences do animal falecido ou guardá-los, e com a característica peculiar adicional 

de adquirir outro animal ou não. O estudo de Carmack e Packman (2011) considera 

o vínculo contínuo e leva em conta se o enlutado guardou pertences do animal, se 

tem fotos do animal guardadas, se sonha com ele, se acredita que o reencontrará. 

Referem que a crença de alguns clientes que nunca mais verão seus animais, pode 

ser esmagadora e para os que têm crenças religiosas de que encontrarão o animal 

quando morrerem, esta imagem oferece um conforto.  

Carmack e Packman (2011) destacam que ao mesmo tempo, a experiência 

de vínculo contínuo com o sonho pode trazer conforto e sofrimento, por exemplo, a 

pessoa sonha que o animal veio visitá-la e está bem, em um lugar maravilhoso, o 

que é reconfortante, mas ao acordar vem o sofrimento, em virtude da constatação 

de que o animal não está mais presente. Dos 33 enlutados entrevistados, muitos 

mencionaram uma imagem agradável que lhes tinha trazido conforto ao pensarem 

nesta possibilidade, quando leram “Rainbow Bridge”, cuja versão em português é 
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denominada “A ponte do arco-íris” que descreve o reencontro do proprietário com o 

animal falecido, após sua própria morte.  

 Com relação ao vínculo depois da morte do animal, a autora deste trabalho 

considera que uma condição que pode trazer conforto ou dor e que é uma tentativa 

de manter um vínculo contínuo, ocorre quando o proprietário busca um 

taxidermista19, que possui a técnica para preservar o corpo do animal de estimação. 

Uma reportagem20 mostrou que muitos clientes americanos solicitam o trabalho de 

taxidermia do animal de estimação e não voltam para buscar. Os profissionais, por 

este motivo cobram antecipadamente, até 70% do valor da prestação de serviço. 

 Dois taxidermistas brasileiros são citados na matéria de Capitelli21, um deles 

somente reproduz o animal em posição de estar dormindo, porque a posição de 

movimento poderia fornecer ao cliente a expectativa de reação do animal, por 

exemplo, quando se aproximasse. O outro profissional reproduz a posição escolhida 

pelo cliente; pois acredita que a solicitada faz sentido para o enlutado. 

 O vínculo contínuo é interno para Field (2008) e segundo Silverman e 

Nickman (1996), os objetos guardados mantêm uma representação interna do ente 

querido falecido.  

Neste sentido, o vínculo contínuo com o animal posteriormente a taxidermia 

será interno também, o proprietário não terá um clone do seu animal de estimação, 

mantendo seu velho mundo presumido intacto. No momento de buscar o animal que 

foi taxidermizado, talvez o enlutado desista, porque percebe que não estará indo 

buscar o animal que ficou no Pet Shop para banho ou tosa. Se fosse um clone vivo 

de seu animal falecido, o vínculo também não seria o mesmo, representaria o 

vínculo cessado com o animal clonado, na concepção de vínculo contínuo.  

 

3.3 A ruptura do mundo presumido 

 

No decorrer deste capítulo foram apresentadas diversas perdas, que geram 

mudanças no mundo presumido do enlutado, requerendo uma reorganização de sua 

                                                             
19

 <http://www.brasil profissoes.com.br/profissoes/taxidermista-ou-embalsamador>.   Acesso em:  25 
mar. 2011. 
20

 Documentário da National Geographic de 17 mar. 2012 sobre taxidermia de animais de estimação. 
21

 Matéria de Marici Capitelli – Donos mandam empalhar pets. Disponível em: 

<http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/donos-mandam-empalhar-pets/ > .Acesso em:  25 mar. 2011.   

http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/donos-mandam-empalhar-pets/
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vida. Parkes (2009, p. 43) define „mundo presumido‟ como sendo “aquele aspecto do 

mundo interno que é tido como verdadeiro”. Neste sentido, a morte e outras perdas 

desestabilizam o mundo presumido. 

Quando ocorre uma perda, alguns aspectos do mundo interno do ser humano 

ficam desorganizados. Corr (2002) relaciona algumas perdas: de entes queridos,  

crianças entregues para adoção, morte ou desaparecimento de animais de 

estimação e perda de objetos valorizados, tais como: bens de família e outras 

perdas com investimento simbólico, que desafiam a estrutura do mundo presumido.  

Parkes (2009, p. 211) aborda o vínculo dos seres humanos com animais de 

companhia, citando “embora cães nos protejam de ladrões e gatos de ratos, tais 

proteções não são a principal razão para ter um cão ou um gato [...].” Ele menciona 

que em sua experiência clínica, a morte do animal de estimação raramente era a 

causa encontrada para problemas psiquiátricos, mas geralmente eram reações 

adiadas, representando a última conexão, secundária à perda de uma pessoa.  

Entender qual é a função do animal de estimação na vida de cada indivíduo 

requer uma análise particular de cada díade, não é possível generalizar, pois 

dependerá do mundo presumido do enlutado.  

Para Parkes (2009) o mundo presumido é constituído por tudo o que se 

concebe como garantido. Neste contexto, a condição do indivíduo que possui um 

animal de estimação e se percebe necessário para ele e amado é garantida. 

 Quando um animal de estimação morre, perde-se um amigo e um estilo de 

vida. O ser humano não terá mais o cachorro que requer as caminhadas ou o gato 

para demonstrar afeição quando entrar em sua residência, porém a necessidade de 

realizar estes rituais familiares não se encerrará imediatamente após o falecimento 

do animal (QUACKENBUSH e GRAVELINE, 1988). Segundo McNicholas e Collis 

(1995) a intensidade das reações do enlutado, posterior à morte do animal 

dependerá do investimento emocional na relação; das rotinas do estilo de vida 

partilhado; da consciência de que a fonte de suporte tornou-se indisponível; do 

aumento da vulnerabilidade diante de estressores externos. 

 Várias podem ser as necessidades humanas nesta relação, pois envolvem 

demandas do mundo presumido. Algumas pessoas não poderão ficar sem animal 

em casa, na tentativa de preservar seu mundo presumido, estarão dispostas a 

formar um novo vínculo, para amarem e serem amadas novamente. 
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4 O processo de luto por um animal de estimação 

 

A duração e intensidade do processo de luto dependem de muitos fatores, 

tais como: o relacionamento do indivíduo com seu animal de estimação; com 

sua família e amigos, as circunstâncias da morte, sua atitude frente à morte, 

suas experiências prévias com morte e outros fatores adicionais 

(QUACKENBUSH e GRAVELINE,1988, p. 26). 

 

 Para Fuchs (1987) e Zawistowski (2008), a perda do animal gerará maior ou 

menor envolvimento emocional, dependendo da qualidade do vínculo que 

prevalecia. Quanto mais intenso o vínculo formado, maior será o pesar e esta 

situação remete o indivíduo ao despreparo para lidar com a perda. Hart, Hart e Bain 

(2006) citam que a morte do cachorro após fornecer anos de companhia, 

inevitavelmente levará seu companheiro humano a uma experiência de perda, que 

poderá ser de profunda intensidade.  

A intensidade do vínculo na relação com o animal de estimação, pode ser o 

fator determinante, nos casos de lutos complicados após a morte deste. Um estudo 

de Field, Orsini, Gavish e Packman (2009), com pessoas enlutadas pela morte ou 

desaparecimento de seus animais, avaliou o apego entre o proprietário e seu animal, 

com a resposta de severidade do pesar.* Os participantes foram recrutados junto 

aos serviços de suporte para estes enlutados ou em crematórios e hospitais 

veterinários, via Internet. A amostra foi constituída por 71 participantes, sendo 61 

mulheres e 10 homens, 32 deles viviam sozinhos e 39 não. Utilizaram alguns 

instrumentos americanos para avaliar a relação do proprietário: considerando o 

apego com o animal; com outras pessoas; com presença de sintomas de luto 

complicado; com a percepção de suporte social recebido de pessoas significativas. 

Nenhuma diferença estatisticamente significante foi encontrada, porém, os 

resultados mostram a importância de distinguir a intensidade do apego nas relações, 

para examinar seus efeitos nas repostas de pesar dos proprietários, diante da perda 

dos seus animais de estimação (FIELD, ORSINI, GAVISH E PACKMAN, 2009). 

Para Stewart, Thrush e Paulus (1989), a morte do animal de companhia pode 

ter um impacto enorme para os idosos, que podem reviver conflitos não resolvidos, 

além do confronto de pensar na própria mortalidade. Meyers (2002) considera esta 
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perda para os idosos de outra forma; pois para ela, eles tiveram muitas perdas em 

suas vidas e seriam capazes de lidar melhor com a perda de seu animal, do que 

adultos mais jovens, inexperientes, em perdas e luto. Para Sife (1993) muitos idosos 

querem adquirir outro animal, entretanto, preocupam-se em morrer antes deles.  

Os idosos do estudo de Berzins (2000) que possuíam mais de 10 animais em 

suas residências não aceitavam a ideia de doar algum deles, porque seus animais 

eram a razão de viverem e cuidar dos animais era sinal de que não estavam velhos. 

É comum vitimas de desastres, tais como enchentes, desabamentos, se 

recusarem a deixar os locais de risco sem seus animais de estimação, escolhendo 

muitas vezes morrer com eles, do que abandoná-los (ROSS e BARON-SORENSEN, 

2007).  

Fuchs (1987) escreve sobre os meios buscados na tentativa de recuperar um 

animal desaparecido. Neste caso, a família fica com um luto pendente, porque não 

tem o corpo de animal. Quackenbush e Graveline (1988) consideram que o animal 

desaparecido deixa seus donos com uma perda ambígua (pelo conceito abordado 

por Boss, 2000), porque o animal não está mais presente, mas continuam 

responsáveis por ele. A busca desesperada é marcada por esperança e desânimo. 

 Frequentemente por mudança de residência, emprego ou ida para instituição 

de longa permanência, em que a presença do animal de estimação não é permitida, 

a pessoa precisa doá-lo, circunstâncias estas que deixam o proprietário diante de 

um dilema e repleto de dor (QUACKENBUSH e GRAVELINE, 1988). Algumas 

mulheres tinham recebido diagnóstico de depressão, mas um exame mais detalhado 

revelou que haviam sofrido perdas de entes queridos. A perda do animal de 

estimação não fazia parte da pesquisa, porém um dos relatos é de uma viúva que 

vivia com sua mãe e um cachorro de 10 anos. Duas semanas antes de receber o 

diagnóstico de depressão, tivera de abandonar o cão. “A significação que o cachorro 

tinha para ela era evidente: „ele era nosso filho – toda nossa vida era dedicada a 

ele‟” (BOWLBY, 2004b, p.291). 

 Para Bowlby (1997, p.127-28) “os afetos mais intensos e perturbadores 

provocados por uma perda são o medo de ser abandonado, a saudade da figura 

perdida e a raiva por não reencontrá-la.” A raiva leva o enlutado muitas vezes a 

recriminar: os profissionais da área de saúde pela morte do ente querido, outros 

familiares, outras pessoas ou a si próprio. 
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A figura perdida citada por Bowlby (1997) é de uma pessoa, mas o animal de 

estimação pode ocupar este lugar, uma vez que é considerado membro querido da 

família, uma companhia disponível, um amigo fiel. 

 

4.1 O vazio que surge com a morte do animal 

 

 Ao voltar para casa e colocar a chave na fechadura da porta para abri-la,  

depara-se com o silêncio e ausência da saudação de boas vindas, mas “a presença 

do animal de estimação ainda aparece em todo lugar. Nós agora vivemos no eco do 

padrão de amor que se tornou o caminho de nossas vidas”* (SIFE, 1993, p. 4). 

Na pesquisa de mestrado de Oliveira (2002), o tema luto pela perda do animal 

de estimação foi abordado. No estudo com 86 mulheres no período do climatério, 76 

mulheres tiveram animais de estimação antes da data da entrevista. Houve uma 

diferença estatística significante (p < 0,05) na associação entre as mulheres que 

relataram sentirem bastante a perda de seu animal, com as que possuíam animais 

na data da pesquisa.  

A posse de animais de estimação pode torna-se um estilo de vida e a 

aquisição de outro muitas vezes é inevitável (MCNICHOLLAS E COLLIS, 1995). 

Esta nova relação será única e não deve ser comparada com a anterior. Para Sife 

(1993), quando a decisão por um novo animal for tomada, deve-se ser cauteloso 

para não querer adquirir uma réplica do falecido, pode ser da mesma raça e cor, 

porém a relação será singular e diferente da anterior.  

Presentear um enlutado pela morte do animal de companhia com outro 

animal, sem que ele expresse este desejo, não é recomendado. Sife (1993) alerta 

que esta atitude bem intencionada pode acarretar problemas maiores, por estarem 

forçando o enlutado a aceitar de forma imediata um substituto para um ser único. 

Para Fuchs (1987), esta é uma das primeiras reações de pessoas próximas do 

enlutado buscando amenizar seu sofrimento, porém a oferta muitas vezes não é 

aceita, pois não houve tempo para lidar com a perda. 

Esta atitude precipitada de terceiros pode levar à rejeição e abandono do 

animal. A pesquisa realizada por Soto et al. (2007) sobre os motivos para entrega 
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dos animais no Centro de Zoonoses de Ibiúna/SP para efetivação da eutanásia, 

mostrou que dos 220 cães entregues, 74 tinham sido recebidos de presente (34%), 

o que reforça a necessidade de responsabilidade e compromisso com a aquisição e 

manutenção do animal. 

 No estudo de Azevedo (2008, p.26), dos 43 entrevistados que possuíam 

animais com diagnóstico de neoplasias malignas, “17 pretendiam adquirir outro 

animal e 26 não, dado que talvez possa ser explicado pelo fato dos 26 entrevistados 

terem medo de vivenciar novo sofrimento.” Precisa-se considerar o luto antecipatório 

que estava sendo vivenciado pelos participantes do estudo. Quackenbush e 

Graveline (1988) escreveram que seu trabalho durante 5 anos revelou que muitas 

pessoas recusam-se a adquirir um novo animal, para evitarem lidar com a dor de 

uma perda em potencial. Uma pesquisa da indústria de produtos para animais 

domésticos, citada por Beck e Katcher (1996), estimava que 23% de antigos 

proprietários disseram que o sofrimento pela perda ocorrida era o motivo para não 

quererem outro animal.   

Segundo Fuchs (1987), não importa o fato de que a pessoa tenha ou teve 

vários animais em casa, pois com cada um é formado um vínculo diferente e existe 

aquele animal que é especial, cuja ligação é mais intensa. Esta ideia de que possuir 

vários animais não ameniza o luto é compartilhada por Beck e Katcher (1996, p. 

206), “pessoas parecem sentir que seus animais são individuais, e não podem ser 

substituídos por outro.” Especialmente porque de acordo com Sife (1993) cada 

animal é único em personalidade e, em virtude da relação entre ele e o proprietário 

ter uma conexão simbólica e uma história vivida no passado, adquirir um novo seria 

uma traição, uma deslealdade em relação a memória do animal querido. 

Outras pessoas, assim que perdem seu animal de estimação querem outro, o 

mais rapidamente possível, evitando também lidar com a perda. Precisam preencher 

o lugar vazio, por sentirem a falta com muita intensidade. Então, o luto é adiado. 
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4.1.1 O simbolizado na relação rompida 

 

Na morte de um animal de companhia, podem estar implícitas questões 

relacionadas com outras perdas que a pessoa teve ou terá de lidar. Fuchs (1987) 

escreve que, ao lidar com a perda de um animal de estimação, um entrevistado 

parecia estar “projetando seu próprio medo da morte e da solidão no animal” (p.124).  

Muitas vezes são atribuídas qualidades humanas e sentimentos aos animais 

de estimação que não lhes pertencem, são projeções do proprietário, por exemplo, 

que ficam tristes porque estão perto da morte. Para Sife (1993, p. 116), um 

comportamento que geralmente ocorre “quando eles estão morrendo, é tornarem-se 

silenciosos e irem para algum lugar para estarem sozinhos, mas não há lamento ou 

tristeza em suas mentes.” O seu companheiro humano é quem estará sofrendo. 

O animal pode ser: companheiro, razão para existir, fonte de conforto e 

segurança, que desaparecem “quando ele morre e uma parte de você pode sentir 

como morrendo também”* de acordo com Quackenbush e Graveline (1988, p. 15).    

O significado atribuído ao animal doméstico pode explicar o processo de luto 

pelo qual as pessoas passam, quando ocorre a morte destes. Para muitas pessoas 

o animal pode representar funções de figura de apego.  

 O animal de estimação quando herdado pode representar o elo com o familiar 

falecido, ou ser o que restou de precioso, de um casamento ruim ou bom (SIFE, 

1993). Esta perda é denominada simbólica por Lagoni, Hetts, Butler (1994), mas não 

quer dizer que o pesar pela morte do animal não seja autêntico,  por ter conexão 

com perda anterior, este luto atual pode ser complicado ou até secundário. Beck e 

Katcher (1996, p. 205) relatam o caso de uma viúva que herdou “o cachorro que era 

do marido, e quando o cachorro morreu, ela lamentou pelo animal e pelo marido 

uma segunda vez, porque ela tinha perdido a última conexão com ele.”* Bowlby 

(2004b) cita o caso de uma mulher de 40 anos que, sofreu muito com a morte do 

periquito que era de sua mãe falecida alguns meses antes. Ela percebeu que a 

reação desta perda foi desencadeada pelo pesar por sua mãe, identificou a conexão 

de que esse sofrimento era pela perda da mãe também.  

Bowlby (2004b) aponta que nem todas as reações pela perda do animal de 

estimação são saudáveis, podem ser também de luto complicado. Nestes casos, a 

                                                             
* Tradução livre da autora. 



61 
 

 
 

 

relações com os animais teriam um significado emocional intenso, como substituição 

de relações humanas que podem ter terminado por rejeições ou perdas.  

 No estudo de Gardemann et al. (2009), em um campus da Universidade do 

Paraná, entre outras repostas dos 203 participantes constam que, após a morte do 

animal: tiveram necessidade de gritar com alguém (18,7%), sentiram solidão 

(24,6%), sentiram raiva (37,4%), tiveram sensação de falha (43,4%), choraram 

(58,1%), sentiram um nó na garganta (73,9%), reações que indicam a relevância da 

convivência com o animal em suas vidas. 

  

4.2 Morte do animal de companhia e perda não reconhecida 

 

Para Doka (1989, p.4): “luto não autorizado pode ser definido como o pesar 

que as pessoas sentem, quando estão sujeitas a uma perda que não pode ser 

abertamente reconhecida, chorada publicamente ou apoiada socialmente”*. O luto 

não autorizado pode ocorrer por três motivos: a) o relacionamento não é 

reconhecido (quando o vínculo formado não é com uma pessoa da família, ou 

cônjuge); b) a perda não é reconhecida (perdas gestacionais, perdas ambíguas, 

morte do animal de estimação) entre outras; c) o enlutado não é reconhecido, por 

exemplo, profissionais da área da saúde; crianças e idosos que geralmente são 

excluídos dos rituais de despedida (DOKA, 1989). 

A morte do animal de estimação é considerada nas perdas não reconhecidas 

(DOKA, 1989) e no relacionamento não reconhecido (DOKA, 2002 apud 

CASELLATO, 2005). A autora do presente estudo inclui esta perda também, no não 

reconhecimento do enlutado, sendo assim é uma perda que está inserida nas três 

razões para o luto ser considerado não autorizado; pois a sociedade não reconhece 

o enlutado pela morte do animal, como enlutado, porque o relacionamento e a perda 

não são validados.   

Sendo assim, segundo Hancock (1999, p. 524), “as pessoas para evitar 

machucarem-se, ficam em silêncio e como consequência o pesar é prolongado, pois 

ficam incapazes de lidar ou expressar seus sentimentos.” Doka e Martin (2002) 

escrevem que os caminhos utilizados na expressão do luto são influenciados pela 

cultura. 
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 Parkes (1998) cita um aumento na procura por médicos, por parte de 

pessoas recém-enlutadas, com queixas somáticas em relação ao período posterior à 

perda. Bromberg (2000, p. 20) salienta que aparecem algumas reações que 

geralmente não são associados ao processo de luto, tais como: “agressividade, 

atividade frenética e errática, distúrbios psicossomáticos e dificuldades de 

aprendizagem”. Rohrer (2010, p. 1) apresenta o relato de Hattersley, sobre a morte 

de seu cachorro Buster com 15 anos, no qual ele expressa a raiva que sentia:  

“Ele diz que ao ver seus vizinhos irem para o trabalho, ficou furioso; porque se 

comportavam como se fosse um dia normal. „Parem todos os relógios. Buster estava 

morto.‟” 

Este evento do surgimento das doenças psicossomáticas também ocorre com 

pessoas que perderam seus animais e, principalmente, que não contam com um 

suporte para acolhimento de seu sofrimento (STEWART, THRUSH e PAULUS, 

1989).  

Quackenbush e Graveline (1988) escreveram um livro que trata da 

experiência, no serviço de aconselhamento para enlutados pela perda dos animais 

de estimação no Hospital Veterinário da Universidade da Pensilvânia. O suporte era 

disponibilizado para estas pessoas que falavam do vínculo e das rotinas diárias, o 

que as levava a perceber que perderam, além do amigo, um estilo de vida. Para 

muitos, este pesar é tão intenso, quanto a morte de uma pessoa querida e com o 

agravante deste luto não ser publicamente aceito. Quackenbush e Graveline (1988, 

p. 14) continuam: “ele divertia você, irritava você, confortava você – ele era um 

membro da sua família, não apenas um animal de estimação.”* Eles descrevem 

relatos em que os enlutados pela morte do animal ficaram furiosos com amigos ou 

familiares, em virtude de seus comentários, após saberem da perda, ao dizerem, por 

exemplo: “é apenas um cachorro” ou “é somente um gato” ou “por que você não 

arruma outro?”. Para Donohue (2005, p. 189), pelo não reconhecimento da 

“importância do vínculo entre as pessoas e seus animais, como resultado o enlutado 

pode tornar-se isolado e contido para falar de seus sentimentos de pesar (....)” Pela 

falta de aceitação do sofrimento pela perda do animal de companhia, muitas 
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pessoas faltam ao trabalho, mas não contam o verdadeiro motivo, por receio 

preferem dizer que estão doentes (ROHRER, 2010). 

Para Sife (1993), quando o enlutado pode falar livremente sobre sua perda, o 

processo de luto pode ser mais construtivo e mais curto. Quackenbush e Graveline 

(1988) apontam que os enlutados deveriam procurar outras pessoas de quem 

gostam e que possuem animais de estimação, porque elas podem exercer a empatia 

e entender o processo pelo qual o enlutado está passando. 

O enlutado pode ter a expectativa de receber apoio do médico veterinário, 

considerando que ele gosta de animais e pode compreender seu sofrimento. Com o 

aumento da longevidade dos animais domésticos, a medicina veterinária voltou-se 

para a prevenção e melhora da qualidade de vida. Na sociedade moderna os 

animais de estimação são membros da família, e vivem mais, torna-se necessário, 

portanto “que os médicos veterinários estejam aptos a compreender esta relação e 

buscar soluções que amenizem a ansiedade, o medo e as expectativas que 

envolvem o processo do adoecer e morrer desses animais” (AZEVEDO, 2008, p. 2). 

Lantzman (2004, p. 5) considera que: “para o pediatra, os pais são os clientes 

e a criança é o paciente, para o veterinário os proprietários são os clientes e o cão é 

o paciente, que faz parte de um sistema maior, a família.”  

 Uma cena marcante acontece em consultórios do mundo inteiro, no momento 

de comunicar alguns diagnósticos, quando se diz: “„Infelizmente é câncer.‟ Um 

silêncio pesado reina no consultório, quebrado apenas pelo som da cauda do 

paciente, que alheio ao drama, bate na mesa de aço” (AZEVEDO, 2008, p. 1). 

 A equipe médica do ambulatório de cuidados paliativos do Hospital 

Veterinário da USP oferece suporte técnico, orienta os proprietários para que a 

qualidade de vida dos animais seja melhor; mas não está isenta de se comover com 

alguns dos atendimentos (BARREIRA JUNIOR, 2010). O fundamento para este 

cuidado está no fato de que amamos e recebemos amor em troca e permitimos a 

formação do vínculo, que poderá trazer muita felicidade e prazer; mas corremos o 

risco de sentir a mesma intensidade de dor e pesar quando o vínculo estiver prestes 

a ser rompido (ROSS E BARON – SORENSEN, 2007), (PARKES,1998, 2009, 2011).   
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4.3 Os rituais de despedida   

 

Os rituais têm função: psicológica, social e protetora. Estes seguem padrões 

de comportamento que ajudam os enlutados, no modo de agir neste momento de 

dor, promovem a possibilidade de expressão de sentimentos e aliviam a sensação 

de vazio (HELMAN, 2003). Os rituais podem facilitar o “trabalho de reaprendizado 

após uma perda importante” (PARKES, 2009, p. 45). 

Mesmo com o suporte social que é favorecido pelos rituais, na perda da 

família como um todo, existem as particularidades de cada enlutado, cada indivíduo 

lidará com sua dor, de maneira muito particular. Às vezes uma perda atual remete o 

enlutado a uma anterior, tornando o processo de luto do momento mais doloroso.  

Stroebe et al. (2008) citam que o luto é um processo individual e público. Para 

Ross e Baron-Sorensen (2007), os rituais de despedida, que trazem suporte social e 

público, geralmente ajudam no processo de luto, mas sua ausência na morte do 

animal de estimação e a falta de reconhecimento da perda podem levar o enlutado a 

um processo de luto complicado. 

 Posteriormente à morte do animal, alguns profissionais consideram de suma 

importância que o recém-enlutado, se desejar, veja o corpo de seu animal e fique 

sozinho com ele. Para outras pessoas esta experiência pode ser esmagadora e 

preferem não ter este contato por receio de sua reação (SIFE, 1993). 

A morte do animal de estimação tem a resolução do pesar dificultada, porque 

não há rituais de despedida aceitos pela sociedade (HANCOCK, 1999). Por outro 

lado, para Fuchs (1987) ter o animal enterrado é a possibilidade que o enlutado tem 

de mantê-lo em um lugar acessível. “É um dos comportamentos mais importantes 

para se ver a humanização do animal, pois ao animal é outorgado um ritual que em 

nossa cultura é reservado ao homem (p. 108).” Em sua pesquisa constatou que não 

existiam cemitérios para animais. Os animais que eram recolhidos nas clínicas 

particulares seguiam para um incinerador municipal. 

 Sife (1993) em seu livro apresenta muitas fotos de túmulos, nos quais estão 

enterrados animais de estimação, em cemitérios nos Estados Unidos da América, há 

lápides com homenagens para os animais. Para Beck e Katcher (1996), a maioria 

das pessoas não enterra seus animais de estimação nesses cemitérios, os 
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enlutados preferem o quintal de suas casas ou deixam o corpo do animal na clínica 

veterinária, para que providenciem o enterro ou cremação. 

A proliferação dos cemitérios virtuais demonstra a necessidade dos enlutados 

de expressarem e reconhecerem seu luto pela morte do animal de estimação 

(HART; HART E BAIN, 2006). 

Em um estudo exploratório, com relatos constantes em cemitérios virtuais 

para animais de estimação no Brasil, o objetivo era investigar se esta homenagem 

virtual poderia favorecer a promoção da saúde destes enlutados. A análise de 

conteúdo buscou descrever os atributos designados aos animais; sentimentos e 

sensações dos enlutados em relação à perda e seus desejos. Os resultados para 

enlutados pela morte do animal e do ser humano são similares, no desejo do 

reencontro e observou-se que os relatos disponíveis no site podem ter fornecido 

conforto, por possibilitarem a expressão dos sentimentos em relação à perda. Muitos 

dos enlutados davam a ideia de terem recebido muito do animal e agradeciam. Esta 

manifestação pode ter sido muito saudável no processo de luto destas pessoas, mas 

este provável efeito mereceria uma entrevista com elas, em que pudessem falar 

sobre esta condição. Este recurso ou mesmo, as redes sociais são uma forma de 

expressão moderna de sentimentos entre as pessoas, do fenômeno do luto pela 

morte do animal de estimação, que não é conhecida por muitos que não têm vínculo 

com os animais, mas que merece também um olhar de reconhecimento e 

acolhimento (OLIVEIRA; SOUZA e FRANCO, 2012). 

 

4.4 A criança e a morte do animal 

 

 Na infância podem ocorrer separações ou perda das figuras parentais. Estas 

experiências, para Parkes (1998, 2009), podem possibilitar um melhor 

enfrentamento de outras na vida adulta. Quando uma família tem um animal de 

estimação, a convivência da criança com ele é muito relevante em vários pontos. O 

animal é uma companhia, requer cuidados, a criança passa a ter responsabilidade 

para cuidar dele. Quando o animal morre, ela ainda sem entender bem o que 

ocorreu, começará a lidar com a cessação da vida e outras perdas, que virão no 

decorrer do desenvolvimento do seu ciclo vital.  
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Para Meyers (2002), a morte do animal geralmente é o primeiro adeus dado 

pela criança. Neste sentido, Zawistowski (2008) cita que pode ser a primeira 

experiência com morte e de acordo Beck e Katcher (1996) se torna uma espécie de 

ensaio para as outras mortes com as quais lidará. Para Stein (1974), dependendo da 

faixa etária da criança, ela não acredita na irreversibilidade da morte. Levam um 

tempo para compreender que aquela pessoa ou animal que morreu não voltará 

mais; o adulto poderá oferecer um suporte para ajudá-la no seu desenvolvimento 

psíquico. Neste caminho, Bromberg (2000) escreveu que se pode, diante das 

situações de perda que ocorrem diariamente, ajudar a criança a identificar a morte 

em suas múltiplas faces e falar sobre o assunto e suas reações; pois este recurso é 

muito válido na  prevenção primária do luto complicado.  

McNicholas e Collis (1995) citam que, muitas vezes os pais querem proteger 

as crianças e mentem em relação à ausência do animal. Todavia, é relevante a 

honestidade para falar com a criança evitando-se dizer que o animal foi colocado 

para dormir, pois a criança poderá ficar com medo de dormir ou que fugiu, porque 

ela ficará pensando o que teria feito o animal fugir, entre outras questões que podem 

estar presentes e não são comunicadas aos pais ou outras pessoas responsáveis 

pela criança (ZAWISTOWSKI, 2008). A companhia do animal de estimação é 

importante também para as crianças presenciarem e compreenderem naturalmente 

o ciclo da vida de crescer, viver e morrer (TRIEBENBACHER, 2000). 

 As crianças necessitam de um espaço de acolhimento, para expressarem 

seus sentimentos em relação à perda. Ross e Baron-Sorensen (2007, p. 99) 

afirmam, que as crianças deveriam ser encorajadas a despedirem-se da sua 

maneira e, respeitadas em suas escolhas de participarem ou não das cerimônias, 

escreverem cartas para o animal, guardarem objetos dos animais. Para Zawistowski 

(2008), os pais podem ajudar a criança a preparar um álbum com fotos do animal 

falecido, ou levá-la para participar dos rituais de despedida. Segundo Quackenbush 

e Graveline (1988), com os adultos tendo atitudes desta natureza, um dia o indivíduo 

pode considerar que na infância foi respeitado em sua dor, como um adulto em seu 

primeiro luto, aprendendo a lidar efetivamente com a experiência.   

Os integrantes da família, incluindo as crianças, estão envolvidos em seu 

sofrimento e podem ainda culpar médicos veterinários, outros familiares ou se culpar 

pela morte do animal, similarmente ao que ocorre na morte de pessoas. 
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5 Ética na eutanásia do animal de estimação 

 

A ocasião de por fim à vida de um animal de estimação é um dos momentos 

em que o veterinário precisa tratar mais do paciente humano do que do 

animal. O veterinário, para que possa realmente ajudar seu cliente, precisa 

ter conhecimentos gerais sobre a natureza do luto humano: [.....] suas 

consequências fisiológicas e psicológicas, pois o luto pode ser fonte de 

stress  (FUCHS,1987, p. 124). 

 

A palavra ética é proveniente de 2 termos gregos muito similares: éthos que 

se refere aos „hábitos‟ ou „costumes‟ e  êthos, cujo significado é mais amplo: 

„maneira de ser‟, „forma de pensar‟ e este segundo termo é que  fundamenta a 

palavra ética, utilizada atualmente (CAPPARELLI, SANTOS, CLETO, 2005). 

Os temas que envolvem vida e morte estão emaranhados por questões 

éticas, por exemplo, o que transforma o contexto da morte do animal de estimação 

como único é a possibilidade de se realizar a eutanásia, quando o animal não 

apresenta prognóstico de recuperação. 

A decisão por este procedimento é uma demonstração de decência e 

coragem, tanto do proprietário do animal, quanto do médico veterinário (BECK e 

KATCHER, 1996). Por outro lado, Sife (1993, p. 111) questiona: “Do ponto de vista 

ético, nós temos o direito de tirar a vida do animal de estimação?” Para ele, esta 

atitude é chamada de ação humana; mas argumenta se vida é vida, a do animal é 

muitas vezes equiparada a nossa.  

No Brasil, popularmente quando se vai realizar a eutanásia é dito que o 

animal será sacrificado. Este termo por si somente traz uma conotação de 

sofrimento. Contudo, o significado do termo eutanásia tem outro sentido, de uma 

morte sem sofrimento, sem dor, suave. O termo eutanásia é de origem grega e 

literalmente significa “morte fácil”, “boa morte”, é legalizada e considerada a última 

generosidade que o proprietário pode fazer para seu animal de estimação, para 

Lagoni (2011), McNicholas e Collis (1995), Ross e Baron-Sorensen (2007). 

Sife (1993) ressalta que, com proteção e condições éticas, a eutanásia é uma 

decisão humana e digna para com os amados animais. O autor naquela época 

começou a observar um curioso fenômeno social, nos Estados Unidos da América, 

que foi o aumento do número de pessoas que fizeram o testamento em vida, depois 

da primeira experiência de ter decidido pela eutanásia de seu animal de estimação. 
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De acordo com Ross e Baron-Sorensen (2007), a opção pela eutanásia do animal 

pode ser a primeira vez que a pessoa considera a cessação da vida. Para 

Quackenbush e Graveline (1988), esta situação possibilita uma experiência vicária 

de pensar a própria morte.  

Este fenômeno pode ser decorrente de o cliente, que autorizou a eutanásia de 

seu animal, deparar-se com a realidade de finitude da própria vida e buscar um 

caminho de também não prolongá-la, sem condições de recuperação ou boa 

qualidade de vida, com reanimações; aparelhos ligados; alimentação artificial.  

Para Ross e Baron-Sorensen (2007, p. 31), proprietários que escolhem “entre 

vida-ou-morte, frequentemente referem-se à situação difícil, de eles terem de „brincar 

de Deus‟. Eles ficam de frente com um dilema moral e ético”*. A opção de realizar a 

eutanásia, “pode exacerbar sentimentos de culpa e pesar” (HART, 2000a, p. 174).   

Depois da realização da eutanásia podem ocorrer reações atrasadas do 

proprietário, com consequências psicológicas negativas, em virtude, de ele sentir 

que se privou da companhia de um animal amado, acarretando então, um tormento 

para sua vida (SIFE, 1993). Algumas pessoas mais tarde se arrependem de ter 

concordado com a eutanásia, enquanto estavam estressadas, Ross e Baron-

Sorensen (2007), salientam que esta deveria ser uma decisão informada, feita com 

antecedência ou após um período razoável de espera, com informações sobre o que 

é a eutanásia, de que forma é realizada e porque esta é a melhor opção. 

É relevante que neste momento crítico, o médico veterinário tire dúvidas 

sobre a eutanásia e procure de todas as formas esclarecer o proprietário, antes de 

se obter a autorização por escrito para a realização do procedimento, permitindo que 

ele esteja presente se desejar.  Estes cuidados estão previstos na Resolução nº 

1000 de 11 de maio de 2012 do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 

Estado de São Paulo22, bem como a utilização de métodos aceitáveis de eutanásia, 

para que a morte seja humanitária, com “redução máxima de impactos emocional e 

psicológico negativos no operador e nos observadores”.  

Existe um consenso de que decisão pela eutanásia é realmente muito difícil. 

Muitos fatores podem complicar o processo de luto pela morte do animal de 

                                                             
 
Tradução livre da autora. 

22
 Notícias de 20 jun. 2012 – CFMV elabora o Guia brasileiro de boas práticas para Eutanásia em 

animais. Disponível em: <http://www.crmvsp.gov.br/site/noticia ver.php?id noticia=4249>.  Acesso em:  
28 jun. 2013.    

http://www.crmvsp.gov.br/site/noticia%20ver.php?id%20noticia=4249
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companhia: a) idade deste; b) seu estado de saúde; c) circunstâncias de sua morte 

(doença, eutanásia, desaparecimento); d) idade e estágio de desenvolvimento dos 

membros da família (TRIEBENBACHER, 2000). Os psiquiatras Kimura, Kawabata e 

Maezawa (2011) acrescentam: tamanho da família, outros eventos estressores e 

sugerem mais estudos com enlutados pela morte do animal, para prevenção de luto 

complicado.    

 A decisão pela eutanásia pode gerar um luto complicado se o proprietário 

sentir-se culpado pela morte do animal, uma vez que foi quem autorizou o 

procedimento, mesmo com a anuência de outros integrantes da família. 

 

5.1 A culpa pela decisão 

 

Para algumas pessoas a eutanásia pode resultar em culpa, segundo 

McNicholas e Collis (1995) por ter decretado a sentença de morte. Culpa para Sife 

(1993, p .53) “é uma construção psicológica baseada na insegurança ou uma 

autoavaliação negativa. É uma resposta normal para falha em alguma tarefa ou 

obrigação”*. A morte de um animal de estimação pode ser comparável com a de 

pessoas da família, e às vezes pode gerar sentimentos de culpa. Algumas pessoas 

se cobram por terem deixado de fazer algo, que imaginam ter impedido aquela 

morte ou por terem optado pela eutanásia, seguindo a recomendação do médico 

veterinário. 

Podem considerar ainda, que estão escolhendo não só acabar com o 

sofrimento de seus animais, mas o deles. Sentem-se numa montanha russa. 

Lembram-se do quanto seu animal tem sido carinhoso e leal e agora eles acreditam 

que estão traindo sua confiança. Muitas vezes, as pessoas esperam que seu animal  

forneça  algum sinal de que chegou a hora de ele morrer. A culpa e o 

arrependimento deixam estas pessoas presas no luto, com problemas de adaptação 

para viver, uma nova vida sem seu animal de estimação (ROSS E BARON-

SORENSEN, 2007). 

Pode parecer que se o proprietário optou pela eutanásia de um animal 

anterior, um procedimento subsequente será mais fácil. Além de depender da 

                                                             
*
 Tradução livre da autora. 
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relação com cada animal, nenhuma decisão ocorrerá no mesmo caminho. Poderá 

“sentir culpa porque a primeira foi mais fácil de fazer e envergonhado que a seguinte 

foi mais difícil e vice-versa.” (QUACKENBUSH e GRAVELINE, 1988, p. 96). 

 

5.2 O médico veterinário e o momento da decisão 

 

No momento da perda, as pessoas esperam sensibilidade dos médicos 

veterinários. Quackenbush e Graveline (1988, p. 20) salientam que estes 

profissionais são habilitados “na ciência e tecnologia da medicina animal – não em 

comportamento, psicologia ou gestão de crises”*. Para Hancock (1999), é importante 

que o veterinário conheça a ligação entre o homem e o animal, para compreender o 

pesar quando esta ligação é rompida pela morte. 

Para o veterinário também é muito difícil executar este procedimento da 

eutanásia, pode ter cuidado deste animal que está agora no fim da vida, desde que 

era filhote, ou se deparar com complicações de um tratamento que aparentemente 

estava sendo bem sucedido e outras questões pessoais envolvidas. Fica difícil que 

ele próprio forneça suporte para o cliente. 

É árduo para os proprietários optarem pela eutanásia, porque não têm 

conhecimentos sobre a situação do animal e sentem a sua própria dor de ficar sem o 

animal de companhia. Somente o médico veterinário poderá comunicar a real 

condição de sofrimento do animal, para que o dono decida pelo término da dor de 

seu companheiro animal (BECK e KACTHER, 1996). 

Lidar com o cliente humano neste momento requer conhecimento do que o 

animal representa para este dono em particular. Lagoni, Hetts e Butler (1994) 

referem-se à relevância da inclusão de disciplinas, que tratem do tema vínculo entre 

ser humano e animal doméstico, nos cursos das Faculdades de Medicina 

Veterinária. Citam que nos últimos anos, nos Estados Unidos, estudantes de 

medicina veterinária estavam sendo encorajados a aprender sobre esta relação, de 

forma que as necessidades emocionais dos clientes humanos fossem consideradas, 

ampliando o atendimento técnico aos pacientes animais, numa perspectiva que 

reconhece o vínculo do cliente e o luto pela morte do animal.  

                                                             
* Tradução livre da autora. 
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A importância da inclusão de disciplinas de psicologia humana nos currículos 

das Faculdades de Medicina Veterinária foi sugerida por Fuchs (1987). Pelo estudo 

de Gadermann et al. (2009) disciplinas relacionadas ao vínculo ser humano e animal 

ainda não fazem parte do ensino de medicina veterinária no Brasil. Estas disciplinas 

poderiam auxiliar na preparação do médico veterinário para lidar com seu cliente. 

 Para McNicholas e Collis (1995), poderá ocorrer discordância entre 

veterinários e proprietários, em relação à permanência no momento da eutanásia. 

Alguns proprietários não querem assistir seu animal morrer, outros querem  

presenciar. Alguns veterinários encorajam a presença e outros não. 

Algumas recomendações são feitas, tais como: se possível evitar a eutanásia 

próxima de datas comemorativas; que os clientes tenham um suporte para a 

decisão, que é fundamental para a adaptação de suas vidas, sem seus animais de 

estimação; que sejam informados de todos os recursos disponíveis na clínica, por 

exemplo, parcerias com organizações de bem-estar humano e animal; que tenha 

alguém para acompanhar o cliente durante a eutanásia do animal (ROSS e BARON-

SORENSEN, 2007). Outro ponto que as autoras citaram e deseja-se destacar é de 

que [...] “para preservar os limites da relação terapeuta-cliente, ele não deveria 

acompanhar o cliente na eutanásia do animal, mas deveria estar disponível para 

encontrar com o cliente, antes ou após o procedimento” (2007, p. 38). 

Por outro lado, a autora do presente estudo considera que esta não é uma 

condição muito frequente, pois muitas das pessoas que passam por esta situação, 

não estão em processo psicoterápico. Para que um atendimento assim fosse 

possível, seriam necessárias parceiras entre profissionais da clínica médica 

veterinária e de psicologia. 

A pesquisa das médicas veterinárias brasileiras Gardemann et al. (2009), 

apontam para a necessidades de estes profissionais identificarem reações do 

processo de luto de seus clientes, pela morte do animal, assegurando aos clientes 

que este é um processo normal e necessário.   

Ambos profissionais da área da saúde, tanto humana quanto animal, 

precisam entender a magnitude do animal de companhia na vida das pessoas. A 

morte do animal tem efeitos no funcionamento fisiológico e psicossocial. Alguns 

proprietários  dizem que se sentem envergonhados de falar sobre seus sentimentos 

e receiam que serão tratados com insensibilidade (JOHNSON, 2010). 
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6 O luto pela morte do animal expresso na palavra escrita 

 

Por vezes sentado sozinho na sala, apenas com o cão por companhia, 

pensava que, contrariamente ao que ele supunha, não eram precisas 

palavras para entendermos o essencial: que tudo é uma breve passagem e 

que não há eternidade senão a da solidão partilhada. Ou no amor, ou na 

camaradagem das grandes batalhas, ou no silêncio de uma sala entre um 

leitor e um cão  (ALEGRE, 2007, p. 102).  

 

Alguns autores de livros que tratam da temática do luto pela morte do animal 

de estimação, como os de Beck e Katcher (1996), Lagoni, Hetts e Butler (1994), 

Quackenbush e Graveline (1988), Ross e Baron-Sorensen (1998, 2007), Sife (1993) 

incluem relatos de enlutados contando suas experiências desde a aquisição do 

animal até o momento da morte destes, expressando o luto pela perda sofrida. 

O jornalista americano John Grogan contava aos leitores de suas crônicas, as 

travessuras de seu cachorro Marley, as histórias da parceria foram acompanhadas 

até a morte do animal. A convivência foi compilada em livro (Grogan, 2006) e filme.  

O vínculo formado entre o ser humano e o animal de estimação, quando é 

rompido desencadeia o processo de luto. Segundo Bromberg (1996, p. 101) “só 

existe luto quando tiver existido um vínculo que tenha sido rompido”. 

 Valverde e Riveras (1999) publicaram fotos e trechos de cartas escritas por 

Freud, para divulgação de sua vida e obra. Neste livro sem finalidade comercial, 

constam algumas fotos de Freud com seus cães. Em uma carta que Freud (1937) 

escreveu para Marie Bonaparte relatou: “Quando acaricio Jofi tenho-me 

surpreendido cantando uma melodia que diz: „um laço de amizade nos une‟.”  

No Brasil também encontramos pessoas públicas que, manifestaram por meio 

da comunicação escrita seu amor pelo, nos casos aqui citados, cães e expressaram 

o luto pela morte dos mesmos. Carrasco (2006, 2007), Cony (1994, 1995, 1997, 

2002), Costella (2008a, 2008b) e Martinez (2011). 

O cronista carioca Carlos Heitor Cony escreve sobre sua cadela Mila. Uma 

grande alegria para ele era chegar em casa e ser recebido com festa por ela, 

corroborando o que considera Beck e Katcher (1996), Becker e Morton (2003) de 

que esta saudação é uma das maiores satisfações dos proprietários de cães. 

Cony (1994) escreve sobre o dia em que o seu pai faleceu. Quando chegou a 

casa, Mila não fez a costumeira festa. Estava com a cauda entre as pernas, de 
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cabeça baixa. “Encostou-se aos meus joelhos, cúmplice e solidária. E ela, que do 

mundo lá fora esperava um pai, do mundo lá fora recolheu um órfão.”  Ainda em 

relação ao vínculo com sua cadela Mila, Cony (2002, p. 152) relata que, ao ouvir um 

barulho ou diante de uma movimentação inesperada de alguém: “Mila tremia e me 

buscava para apoio, da mesma forma que eu a buscava quando precisava de apoios 

mais complicados e que somente ela sabia me dar.” O autor cita também, uma 

relação com uma pomba, que vinha na janela de sua cozinha, para comer os 

pedaços de pães que ele deixava, até ser ferida por alguém e não mais voltar. Ele 

ficou esperando que ela retornasse por muitos dias. 

 Um professor da USP, da área de comunicação, relata que seu cachorro 

Chiquinho foi incorporado à família, em virtude do vínculo intenso formado. Realizou 

uma viagem para a Europa, com sua esposa e Chiquinho e escreveu um livro como 

se o cão estivesse narrando a história. Ele viajava frequentemente com a esposa e o 

cachorro. Certa vez, um diretor da faculdade o reconheceu dizendo: “você é o 

professor do cachorro”. Com relação ao livro “4 patas na Europa”, comenta que 

recebeu muitas cartas dirigidas ao Chiquinho (COSTELLA, 2008a). Ele cita que foi 

muito difícil, quando Chiquinho ficou doente. Não conseguiu escrever sobre a 

situação que estava vivenciando. Descreveu que abriu uma cova para enterrá-lo, no 

quintal de uma casa que lhe trazia muitas recordações. Depois de um tempo, 

trasladou os despojos para o jardim da casa em que Chiquinho tinha nascido e 

construiu um pequeno monumento de concreto (COSTELLA, 2008b).  

 Carrasco (2006), escritor e novelista, na crônica escrita para a revista Veja 

São Paulo, intitulada “Meu cachorro” bateu recorde no recebimento de cartas e e-

mails (272) na redação, em solidariedade à doença de Uno. Após a morte de Uno, 

em 2007 ele escreveu outra crônica, anunciando sua decisão de não ter mais animal 

de estimação, mas por fim estava em outubro de 2007, com três cachorros e uma 

gata. Ele escreve que nunca se esquecerá de seu husky Uno: “um cão não substitui 

outro, como uma pessoa também não. Mas sempre há espaço para mais 

sentimentos. A vida se renova. Melhor ainda, o amor sempre renasce.” Neste 

contexto, Parkes (2009) escreve que viúvos e divorciados podem casar novamente, 

pais enlutados podem ter outros filhos; porém as pessoas não são substituíveis e 

cada nova relação será única, ou seja, o valor de um ente querido é incalculável.  
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 Ambos, Carrasco (2006) e Costella (2008a), contam o envolvimento de seus 

cães com ouriços, que como desfecho deixou alguns espinhos, para eles retirarem. 

 Cony (1995) nos últimos momentos ficou com Mila, até sua morte e faltou ao 

trabalho, fato que até então, não tinha ocorrido. Tinha uma filhote de Mila, que 

chamava de Titi, ela morreu em 1997 e ele escreveu que depois da morte de Mila:  

“Titi [...] escoou com sabedoria a dor e o pranto, a ausência e a tristeza, e se já era 

atenta aos movimentos mais insignificantes da casa, com o tempo tornou-se um 

pedaço significante da vida em geral e do meu mundo particular [...]”.  

 A história da advogada Thays Martinez (2011) ficou muito conhecida pelo  

impedimento que ela encontrou para poder circular no metrô da cidade São Paulo 

com seu cão-guia. Hoje, com sua luta na justiça, o deficiente visual adquiriu o direito 

de circular com seu cão de serviço no metrô, mas não foi uma tarefa fácil. Em seu 

livro ela conta desde quando Boris entrou em sua vida até sua morte. Relata: “Boris 

[....] com muita generosidade, [...] me emprestou seus olhos, sua visão.”(p. 96). 

Explica o treinamento realizado pela parceria deficiente visual – cão-guia, pois é 

necessário um ajuste entre a dupla e para ela foi muito difícil treinar com o cão que 

substituiria Boris no serviço. No início rejeitou o novo parceiro Diesel. 

 Após a morte de Boris, Martinez (2011, p. 140) menciona: 

 
Durante muitos meses fiquei em luto, parecia que jamais conseguiria 

me recuperar da perda do Boris. [.....] Comecei a chorar, queria 

dormir novamente, queria apagar aquela impressão. Acho que foi o 

dia de maior consciência do que realmente havia acontecido. Não 

consegui dormir de novo e também não conseguia levantar da cama. 

Então, o Diesel se aproximou cuidadoso. Depois de quase uma hora 

saí da cama. Daquele dia em diante passei a sentir a presença do 

Boris de uma forma diferente. 

 

O status do animal de estimação na família já mudou, o que se espera agora 

da sociedade é o mesmo respeito, no falecimento deste como fornecido na morte de 

seres humanos, com reconhecimento da perda e suporte para os enlutados (ROSS 

e BARON-SORENSEN, 2007). 

Os enlutados pela morte dos animais de estimação, muitas vezes, não 

dispõem de espaço para falar de sua dor. Este capítulo trouxe uma sequência de 

escritores que puderam expressar o seu sofrimento, pela perda do ser significativo 

que fez parte de suas vidas, utilizando como ferramenta a palavra escrita. 
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7 Objetivos 

 

7.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o reconhecimento da perda pela morte do animal de estimação, por 

parte do enlutado e das pessoas que o cercam. 

 

7.2 Objetivos específicos 

 

a) descrever o processo de luto dos participantes da entrevista; 

b) compreender o vínculo formado pelo enlutado com o seu animal de estimação 

e o rompimento por morte, há menos de doze meses. 
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8 Método 

 

 Efetivou-se um estudo quantitativo, por meio de uma pesquisa online para 

investigar o reconhecimento da perda pela morte do animal de estimação, tanto por 

parte do participante, como de sua percepção em relação às pessoas ao seu redor. 

Para esta finalidade efetuou-se a análise estatística das respostas para as perguntas 

fechadas, bem como das informações demográficos da população estudada. 

 Realizou-se também uma análise qualitativa para descrever o processo de 

luto de seis participantes de entrevistas presenciais e das repostas fornecidas para 

as perguntas abertas da pesquisa quantitativa. 

 

8.1 Aspectos Éticos 

 

 O projeto no qual constavam descritos os procedimentos para a pesquisa 

quantitativa e qualitativa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – (TCLE 

no APÊNDICE A), foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP e 

consta na Plataforma Brasil também aprovado, de acordo com parecer de número 

20672 de 11 de maio de 2012. 

 

8.2 Pesquisa quantitativa 

 

Escolheu-se a pesquisa online, porque esta é muito prática para o participante 

que, optando por fazer parte da pesquisa, pode acessá-la em horário que lhe for 

mais conveniente, necessitando conceder apenas alguns minutos de seu tempo, 

sem necessidade de deslocamento para participar da pesquisa, ou de receber o 

pesquisador em sua residência ou outro local. Pela parte do pesquisador, este 

instrumento possibilita um maior recrutamento, em poucos meses e a compilação de 

dados simultaneamente aos acessos.  

Para Nosek e Banaji (2002), este meio apresenta vantagens, tais como:  

 agilidade na coleta de informações e captação de participantes; 

 proteção do anonimato do participante, pois o IP identifica máquinas e não 

pessoas; 

 aumento da autoexposição e veracidade de informações. 



77 
 

 
 

 

Um estudo comparativo de Wachelke e Andrade (2009) foi efetuado entre os 

métodos de pesquisa presencial e realizada via internet, sistema opt in (opção por 

entrar), que consiste no recrutamento a partir de convites públicos nas redes sociais, 

em que os interessados optam por participar. A confiabilidade dos resultados em 

ambos os métodos foi semelhante. Os autores consideram como principal vantagem 

da pesquisa online, a praticidade.  

 Outra vantagem deste sistema considerada por Meirelles (2012), que utilizou 

a pesquisa online para sua tese de doutorado, é a possibilidade de se chegar ao 

objetivo proposto com rigor teórico e ético e de modo mais amplo. 

Pesquisas têm sido realizadas via internet e esta parece ser uma tendência, 

com devidos aprimoramentos, para muitos estudos contemporâneos e no futuro.  

  

8.2.1 Instrumento para a pesquisa quantitativa 

 

Elaborou-se um questionário que foi divulgado em uma página na Internet 

(ANEXO B), estruturado de maneira a obter informação sobre os seguintes 

aspectos: 

 Demográficos: idade, escolaridade, gênero, estado civil e outras informações 

do enlutado. 

 Vínculo com o animal de estimação: questões para tentar investigar como era 

o vínculo do enlutado com o animal de estimação falecido, tais como: quem 

da família era o mais vinculado ao animal; o que o animal representava e 

significava para o participante, se dormia no quarto do participante ou quintal.   

 Informações sobre o animal falecido: idade, tempo decorrido desde a morte 

até a data da pesquisa, espécie, motivo da morte do animal. 

 Informações sobre o reconhecimento da perda: que buscaram identificar o 

reconhecimento da perda pelo próprio enlutado e dos que o cercavam, com 

questões sobre reações após a morte do animal, destino dado ao corpo do 

animal, realização de rituais de despedida e suporte social. 

 Dados sobre vínculo contínuo com o animal falecido: se guardou pertences 

do animal, se tinha fotos do animal falecido guardadas, se acreditava que o 

reencontraria. Estas condições referentes ao vínculo contínuo foram 

consideradas no estudo de Carmack e Packman (2011). 
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8.2.2 Critérios de inclusão para a pesquisa quantitativa 

 

 Maiores de 18 anos; 

 que a morte do animal de estimação tivesse acontecido nos últimos 

cinco anos anteriores à data da pesquisa. 

 

Considerando que para responder o questionário na Internet seria possível o 

acesso de menores de 18 anos foram incluídos apenas os maiores, porque muitas 

decisões questionadas na pesquisa caberiam aos pais destes participantes. 

As pesquisadoras brasileiras (Kóvacs, 2002) e (Franco, 2010) ressaltam que 

não há um tempo previsto para o luto. Sendo assim, para definição do tempo de 

enlutamento nesta pesquisa quantitativa considerou-se estudos realizados por 

outros pesquisadores, que apesar dos objetivos e entes queridos falecidos, não 

serem os constantes neste trabalho, trazem a temática do luto. Gorer (1965) apud 

Parkes (1998) realizou uma pesquisa com ingleses após a morte de um ente querido 

transcorridos cinco anos da data da perda. O estudo de Field (2008) sobre vínculo 

contínuo foi efetuado com estudantes que tinham perdido alguém nos cinco anos 

anteriores à pesquisa. Field e Sundin (2001) apud Mikulincer e Shaver (2008) 

efetuaram um estudo longitudinal com viúvas(os) após 10, 14, 25 e 60 meses da 

morte do cônjuge. 

 

8.2.3 Critérios de exclusão na pesquisa quantitativa 

 

 Pessoas que atuavam como protetoras de animais abandonados ou faziam 

parte de ONG com esta finalidade, porque esta pesquisa buscava a 

convivência mais individualizada do cidadão com seu animal de estimação. 

Os protetores lutam pela defesa dos animais e diferenciam-se pela relevante 

função que escolherem exercer na sociedade.  
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8.2.4 Procedimentos na pesquisa quantitativa 

 

Para acesso aos participantes foi utilizado o procedimento da “bola de neve”, 

pela qual os convidados poderiam participar da pesquisa ou indicar outros que 

atendiam aos critérios de inclusão (REA e PARKER, 2000). Este é um subtipo de 

amostra intencional, ou seja, não faz parte de uma amostra probabilística, cujos 

critérios estatísticos, com seleções aleatórias, permitem generalizações a partir do 

universo da pesquisa (FRAGOSO; RECUERO e AMARAL, 2012). 

A captação de participantes ocorreu por mensagem enviada, via correio 

eletrônico, para os contatos pessoais da pesquisadora e da orientadora convidando 

para a participação da pesquisa ou encaminhamento para outros contatos dos 

convidados, que estivessem nos critérios de inclusão do estudo. Nesta mensagem, 

constava um link, que possibilitava o acesso à página disponibilizada na Internet no 

endereço (http://www.deriaoliveira.psc.br/), com o questionário elaborado, utilizando 

o formulário do Google Docs, já programado para a compilação dos dados em 

tempo real. Na página inicial (ANEXO A) constava o nome da Instituição de ensino, 

informação sobre a pesquisa, o nome da pesquisadora e da orientadora. 

A página com o questionário online ficou disponibilizada, por um período de 

70 dias, de 23 de junho de 2012 até 31 de agosto de 2012. Foram enviados, 

individualmente pela pesquisadora 342 convites via endereço eletrônico, para 

participação na pesquisa. Destes, muitos devem ter se perdido por entrarem como 

spam ou mudança de endereço eletrônico e 134 convidados retornaram por e-mail, 

confirmação do recebimento do convite e com informações de que tinham acessado 

e participado da pesquisa, ou divulgado, ou ambos. Doze retornos foram neste 

mesmo contexto, mas comunicados pessoalmente.  

O total de acessos ao questionário online que constava na data do 

encerramento da coleta de dados era de 392, porém 20 destas participações eram 

de protetores de animais que estavam no critério de exclusão. Dos 372 restantes, 

houve a exclusão de 7 participações por estarem em duplicidade, 1 por indícios de 

duplicidade, 2 por estarem incompletas, 2 da própria pesquisadora, que respondeu 

para testar o sistema, uma vez que duas pessoas enviaram um e-mail, mais de uma 

vez, dizendo que não conseguiam finalizar a pesquisa com sucesso. O montante 

final da pesquisa quantitativa foi de 360 participantes. 
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8.2.4.1 Desvantagens da pesquisa online utilizada 

 

  a) Duplicidade de respostas: pensou-se na vulnerabilidade do procedimento 

utilizado neste estudo para a coleta de dados, de ocorrer duplicidade de 

participações, e foi incluída a solicitação de que fosse informado o número do RG, 

porém algumas pessoas colocavam qualquer número. O sistema não tinha uma 

conferência de dígitos, como pode ocorrer com numeração de CPF, o que requereria 

uma programação, que segundo quem prestou este serviço não seria possível, nem 

a verificação de IP (números das máquinas) porque no Brasil não existe uma 

numeração fixa para esta verificação, tendo inclusive números de IP de outros 

países. Com os números de RG informados foi possível identificar algumas 

duplicidades e também pelo horário de acesso, que neste caso correspondia a uma 

diferença de 2 a 3 minutos entre uma participação e outra (que poderia ser 

decorrente de lentidão na internet). Acredita-se que para aprimorar este instrumento 

de pesquisa quantitativa, fosse necessária uma programação com acesso via 

criptograma ou senhas, para controle de acessos e restrição de duplicidades.   

b) Lentidão na internet: podem ocorrer problemas na rede afetando a 

rapidez no acesso, por exemplo, algumas pessoas acessando no mesmo momento, 

ou em virtude dos equipamentos e provedores dos próprios participantes. Neste 

sentido, ocorreram dois contatos via correio eletrônico comentando a dificuldade 

para concluir o preenchimento do formulário, no entanto, nestas condições a pessoa 

poderia ter desistido de participar. 

c) Inconsistências de programação: as questões foram programadas para 

aceitar apenas uma resposta, alguns participantes tinham assinalado uma 

alternativa e queriam registrar mais de uma, esta informação foi recebida via correio 

eletrônico e a questão 6 foi alterada, incluindo-se a alternativa (todos igualmente). 

Ocorreu outra falha, que foi possível acertar em tempo com a ajuda de uma 

participante que percebeu e avisou via correio eletrônico, pois no início se o 

participante fosse a uma determinada tela poderia visualizar os dados consolidados. 

d) Campo de resposta não selecionado: para registrar o Estado, precisava 

ser selecionada a sigla, alguns participantes não o fizeram, ficando registrada a sigla 

AC (como pode ser observado na página 180 no ANEXO B), porém como era 

informada a cidade foi possível acertar esta divergência. 
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Foram feitos alguns testes antes de disponibilizar a pesquisa na internet, 

porém os problemas elencados, referentes às inconsistências técnicas na 

ferramenta utilizada ocorreram e foram corrigidos, sem prejudicar os resultados. 

 

8.2.4.2 Vantagens da pesquisa online empregada 

 

 Ampliação da pesquisa com participantes de outros estados; 

 agilidade na coleta dos dados; 

 facilidade e rapidez para o participante acessar e responder a pesquisa. 

 agilidade na captação de participantes. Levou-se 70 dias para obter 360 

participações e 107 dias para captar, agendar e entrevistar pessoalmente seis 

pessoas; 

 preservação do anonimato dos participantes, que não precisavam informar 

nome, número de telefone ou endereço eletrônico;  

 compilação de dados que permitiram transferência para o Excel e 

posteriormente ao SPSS, para análise estatística; 

 possibilidade de acompanhamento dos resultados em tempo real; 

 foram poucas as perguntas abertas, mas houve um bom retorno em 

quantitativo de respostas para estas questões. 

 

8.3 Pesquisa qualitativa 

 

Optou-se por realizar a pesquisa qualitativa por meio de entrevistas 

presenciais e estas permitiram um estudo mais aprofundado do processo de luto 

pela morte do animal de estimação vivenciado pelos participantes. 

A pesquisa qualitativa, para Minayo (2011) é um aprofundamento em um 

mundo de significados, que precisam ser interpretados. Para penetrar neste mundo 

de significados foram formadas categorias a partir dos relatos obtidos.  
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8.3.1 Instrumento 

 

Realizaram-se entrevistas com cinco participantes, com gravação sonora, e 

posterior transcrição das mesmas. Anteriormente foi realizada uma entrevista piloto, 

também considerada na análise final. A pergunta norteadora para a entrevista foi: 

“Por que (nome do animal) era especial para você?” O nome do animal era 

conhecido, pois previamente o participante da pesquisa tinha assinado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE e fornecido informações sobre o animal. 

Este questionamento se fundamentou no trabalho de Quackenbush e 

Graveline (1988), que ao efetuarem o atendimento de suporte para enlutados pela 

perda dos animais de estimação, iniciavam o processo com a pergunta: “Por que ele 

(nome do animal de estimação) era tão especial para você?” e a partir daí surgiam 

diversos relatos de uma relação de parceria muito especial.  

 

8.3.2 Critérios de inclusão na pesquisa qualitativa 

 

 Maiores de 18 anos; 

 que o animal tivesse falecido há menos de 12 meses;  

 que neste período tivesse sofrido a perda de um único animal de estimação. 

 

Para a pesquisa qualitativa deste trabalho, optou-se por enlutados há menos 

de doze meses da data da entrevista, por ter um estudo de Field, Orsini, Gavish e 

Packman (2009) que investigou o impacto do apego na severidade do luto de 71 

pessoas, cujos animais de estimação tinham falecido até 12 meses antes da data da 

pesquisa.  

 

8.3.3 Procedimentos na pesquisa qualitativa 

 

Solicitou-se para que médicos veterinários da região dos Jardins, em São 

Paulo/SP, encaminhassem proprietários que tinham perdido seus animais de 

estimação, por morte há menos de doze meses, para participarem da pesquisa.  

Foram agendadas 2 entrevistas com a pesquisadora, realizadas no 4 

Estações Instituto de Psicologia. Uma foi realizada na residência do participante. 
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Houve dificuldade para realizar mais entrevistas com participantes de São 

Paulo - capital, sendo assim, ao divulgar a pesquisa online, uma médica veterinária 

da cidade de Jundiaí/SP disse conhecer pessoas que poderiam participar da 

pesquisa qualitativa, então se optou por efetuar as outras três entrevistas naquela 

localidade, sendo duas na clínica da médica veterinária que fez o encaminhamento e 

uma na residência da participante.  

Primeiramente, após apresentação e explicações sobre a proposta do estudo, 

esclarecimento sobre sigilo, o participante fazia a leitura e assinava o termo de 

consentimento livre e esclarecido, com anuência para a gravação da entrevista. O 

tempo médio da entrevista com cada participante foi de 50 minutos. 

Duas pessoas manifestaram interesse em participar, mas considerando que 

estavam no critério de exclusão, perda do animal há mais de doze meses, realizou-

se todo o procedimento previsto explicando que seriam ouvidas;  mas que não 

entrariam na análise da pesquisa, em virtude do critério de exclusão. 

Participaram desta etapa 5 mulheres e 1 homem. As idades dos participantes 

eram 43, 60, 66, 67, 69 e 85 anos. Em todos os casos a perda referia-se a um 

cachorro. O recrutamento e realização das entrevistas tiveram início no mês de 

junho de 2012, com término em setembro de 2012. 

 

8.4 Integração das pesquisas quantitativa e qualitativa 

 

 A utilização conjunta da pesquisa quantitativa e qualitativa foi o caminho 

escolhido para investigar o reconhecimento do luto pela morte do animal de 

estimação por parte do enlutado e de sua percepção deste reconhecimento por 

parte das pessoas que o cercavam. A entrevista permitiu um aprofundamento em 

relação ao luto individual dos participantes. O questionário virtual por abranger maior 

número de participantes forneceu mais informações em relação ao reconhecimento 

da perda pela coletividade ao redor dos enlutados desta população estudada.  

 Fragoso, Recuero e Amaral (2012), que abordam as questões relacionadas 

aos métodos de pesquisa via internet, apontam que a pesquisa quantitativa e 

qualitativa que geralmente são consideradas incompatíveis e excludentes por alguns 

autores, por outros e por elas são considerados complementares, possibilitando uma 

integração com resultados otimizados. Minayo (2011) compartilha desta ideia de 
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integração, levando em conta que, os dados oriundos das duas abordagens, quando 

bem explorados, podem fornecer maior fidedignidade interpretativa.  

 No presente estudo, ao se realizar a análise qualitativa foram consideradas 

também as respostas das questões abertas da pesquisa quantitativa, sendo assim, 

esta integração fortaleceu as interpretações dos resultados obtidos. 

 A integração das pesquisas qualitativa e quantitativa contemplou o processo 

de luto individual e público, dos participantes enlutados pela morte do animal de 

estimação da população estudada. 
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9 Resultados e Discussão 

 

Os dados da pesquisa online foram compilados, a partir das respostas do 

questionário virtual por um programa do Google docs e foram feitos cruzamentos de 

informações, tais como: (dados demográficos) X (dados de reconhecimento da 

perda), (vínculo: o que o animal representava, significava, considerava-se o mais 

vinculado ou outra pessoa da família era a mais vinculada ao animal, onde o animal 

dormia), (vínculo contínuo: pertences dos animais guardados, fotos, se acreditava 

que o reencontraria); (informações sobre o animal falecido) X (reconhecimento da 

perda), (apoio recebido), (reações após a morte do animal), (nova aquisição), 

(destino dado ao corpo, rituais de despedida), (o que sentia em relação à perda) .  

 

9.1 Análise quantitativa 

 

Para o tratamento estatístico dos resultados da pesquisa virtual foi utilizado o 

pacote estatístico SPSS 17.0. Foram realizados testes de 2 que medem a força da 

associação entre variáveis. Foi utilizado também o Chi-squared Automatic 

Interaction Detection – CHAID, que permite identificar quais as variáveis 

independentes que melhor explicam a variação da dependente. Realizou-se ainda a 

Análise Fatorial de Correspondências Múltiplas para variáveis categóricas e uma 

Classificação Hierárquica de tipologias que formam Clusters. Estes grupos 

construídos a partir de variáveis do estudo ficam homogêneos. Posteriormente, aos 

grupos formados realizaram-se associações entre as variáveis dos grupos em 

relação à significância estatística dos resultados, pela qual se encontrou que a 

principal característica entre eles era que no grupo 1, considerando a data da 

pesquisa, os participantes não possuíam animal de estimação e os do grupo 2, 

apresentaram respostas positivas neste quesito. O nível de significância utilizado 

neste estudo foi  de 0,05. 
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9.1.1 Dados demográficos 

 

Dos 360 participantes, 305 eram mulheres (85%) e 55 eram homens (15%). O 

fato de ser um a pesquisa online possibilitou a participação de pessoas  tanto do 

interior do estado de São Paulo, quanto de outros estados. Foram 287 participantes 

do estado de São Paulo (80%) e 73 participações de pessoas de outros estados 

(20%), sendo 17 participantes da Bahia, 16 do Rio de Janeiro, 8 de Minas Gerais, 7 

de Santa Catarina, 6 de Fortaleza, 6 do Rio Grande do Sul e 13 de outros. 

 

Tabela 1 - Distribuição da amostra por faixa etária. 
 

Faixa etária N % 

de 18 a 25 anos 40 11% 

de 26 a 35 anos 107 30% 

de 36 a 45 anos 73 20% 

de 46 a 55 anos 82 23% 

de 56 a 65 anos 49 14% 

> 66 anos 9 2% 

Total 360 100% 

  Pesquisa online de 23 jun. a 31 ago. 2012. 

 

Na tabela 1, observa-se que 61% dos participantes têm idades entre 18 e 45 

anos, uma faixa etária de pessoas mais jovens que utilizam a Internet, com mais 

frequência. Por outro lado, nas entrevistas presenciais, a idade prevalente de cinco 

dos seis participantes foi acima de 60 anos e a participante de 43 anos foi a única 

que mencionou o uso de internet, citando acesso ao facebook.   

 

Tabela 2 - Distribuição dos participantes por estado civil. 
 

Estado Civil N % 

Solteiro (a) 
 

141 39% 

Separado (a) / divorciado (a) 34 9,5% 

Casado (a) / união consensual 180 50% 

Viúvo (a) 
 

5 1,5% 

Total   360 100% 
 Pesquisa online de 23 jun. a 31 ago. 2012. 

 

Constata-se pela tabela 2, que nesta amostra a maior incidência foi de 

participantes casados, totalizando (50%), seguido pelos solteiros (39%).   
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Tabela 3 - Associações entre aspectos demográficos e se os participantes consideram  

que o luto pela morte do animal de estimação é aceito pelas pessoas.  

 Consideram que o luto pelo animal é aceito pelas pessoas 

 Sim (171) Não (189) Valor qui- quadrado por 

Dados demográficos % % Pearson Significância 

Gênero     

1-) Masculino 63,6 36,4   (55) Valor = 6,778 

2-) Feminino 44,6 55,4 (305) * p = 0,009 

Total     

     

Renda mensal     

1-) de 01 até 06 Salários Mínimos 32,4 67,6   (74) Valor = 10,374 

2-) acima de 6 até 20 Salários Mínimos 48,8 51,2 (201)  * p = 0,006 

3-) acima de 20 Salários Mínimos 57,6 42,4   (85)  

     

Faixa  etária     

1-) 18 a 35 anos 48,3 51,7 (147) Valor = 3,227 

2-) 36 a 55 anos 43,2 56,8 (155) p = 0,199  

3-) acima de 56 anos 56,9 43,1   (58) Não Signif. 

     

Área profissional     

1-) Saúde Humana: 48,6 51,4 (107)  

2-) Administrativa: 49,1 50,9 (116) Valor = 1,325 

3-) Educacional/Criação/Saúde Animal 48,3 51,7   (87) p = 0,723 

4-) Outras: 40,0 60,0   (50) Não Signif. 

     

Estado em que reside     

1-) São Paulo 50,2 49,8 (287) Valor = 4,059 

2-) Outros Estados 37,0 63,0   (73) * p = 0,044 

     

Cidade em que reside     

1-) São Paulo 50,3 49,7 (157)  

2-) ABCDM 47,3 52,7   (74) Valor = 4,565 

3-) Interior de São Paulo 53,6 46,4   (56) p = 0,207 

4-) De outros Estados 37,0 63,0   (73) Não Signif. 

*p < 0,05 Diferença estatisticamente significante 

 

Os resultados apontam que a maior porcentagem de participantes que 

consideram o luto pela morte do animal de estimação aceito pelas pessoas, 

apresentou maior prevalência entre os homens em relação às mulheres. Houve uma 

maior incidência da resposta positiva para participantes com renda maior de 20 

salários mínimos, e moradores do Estado de São Paulo na comparação com outros 

estados. Estas associações tiveram resultados com diferença estatística significante. 
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Diferenças de gênero na experiência do luto têm sido analisadas em ampla 

variedade de perdas, porém, outras diversidades amiúde estão presentes, tais 

como: idade, classe social, individuais, culturais, entre outras (MARTIN e DOKA, 

2000). Não é possível explicar, apenas por diferença de gênero, o fato de mais 

homens participantes do presente estudo reconhecerem que o luto pela perda do 

animal de estimação é aceito pelas pessoas, do que as mulheres. Outras 

características demográficas dos dois grupos necessitariam ser comparadas, para 

melhor análise deste resultado.  

Dos 107 participantes que trabalham na área da saúde humana, 79 são 

psicólogos. Dos 116 da área administrativa, 29 são funcionários públicos. Dos 50, de 

outras atividades, 16 são estudantes e 15 aposentados (que poderiam ficar mais 

tempo em suas casas com os animais), no entanto, estas variáveis não resultaram 

em diferença estatística significante na associação com o fato dos participantes 

considerarem a aceitação ou não do luto pela morte do animal de estimação, em 

relação ao que o animal representa ou significa e reações após a morte do animal.  

Com relação ao maior reconhecimento do luto pela morte do animal pelos 

moradores do Estado de São Paulo desta amostra, pode-se inferir que seja pelos  

proprietários terem se vinculado mais com seus animais, levando-se em conta as 

mudanças decorrentes da verticalização e aumento da densidade demográfica. Isto 

corrobora com o citado por Lantzman (2004), sobre uma maior proximidade do 

cachorro com sua família humana. Neste contexto, seguem duas respostas 

fornecidas pelos participantes virtuais: 

 

 [Os animais] “Estão na vida cotidiana e assim, sua perda tem mais 

reconhecimento. E como moramos em apartamentos, os animais de 

estimação estão muito próximos das pessoas.” PV187. 

 

 “[…] Cada vez mais os animais estão nas famílias e tendo um contato 

mais próximo com seus cuidadores, em termos de local e tempo 

juntos.” PV353. 

 

Neste estudo, o animal é considerado um integrante da família, para a maioria 

dos participantes (202) e também companhia, fonte de carinho e toque. Outras 

respostas (16%): foram que animal doméstico representa para (38) vínculo, (5) 

melhora da autoestima, (5) distração, (8) alguém para cuidar, (3) segurança.   
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Figura 3 – Distribuição considerando o que o animal representa. 

 

 A renda mensal familiar foi uma das variáveis que resultou em significância 

estatística no cruzamento para os que consideram que o luto pela morte do animal é 

aceito pelas pessoas. Dos participantes, (56%) tinham uma renda mensal familiar de 

6 até 20 salários mínimos, restou saber quantas pessoas viviam com a mesma. 

 
Tabela 4 - Distribuição dos participantes conforme renda mensal. 
 

Renda Mensal Familiar  N % 

≥ 1 e < 6 Salários Mínimos  74 21% 

≥ 6 e < 10 Salários Mínimos  108 30% 

≥ 10 e < 20 Salários Mínimos  93 26% 

≥ 20 e < 30 Salários Mínimos  51 14% 

≥ 30 Salários Mínimos  34 9% 

Total   360 100% 
      Pesquisa online de 23 jun. a 31 ago. 2012. 

 

Neste estudo, levando-se em conta nível educacional e a associação que 

resultou em diferença com significância estatística, para participantes com renda 

maior do que 20 salários mínimos, são fatores que requerem novos trabalhos com 

outras amostras populacionais, porque este incluiu uma camada da população mais 

favorecida econômica e socialmente. Este fato pode ter sido facilitado pelo acesso 

destas pessoas à Internet e pela forma de divulgação principal desta pesquisa, que 

partiu do meio acadêmico. 

 

carinho e 
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Tabela 5 - Associações entre fatores sobre a perda dos participantes e se consideram  

que o luto pela morte do animal de estimação é aceito pelas pessoas. 
 

 

Consideram que o luto pelo animal é aceito pelas pessoas 

 
Sim (171) Não (189) Valor qui- quadrado por 

Dados em relação à perda % % Pearson Significância 

Recebeu apoio em relação à perda? 
    1-) Sim 50,3 49,7 (286) Valor = 5,064 

2-) Não 35,6 64,4  (74) * p = 0,024 

     Quando o animal morreu 
    1-) não chorou/teve outra reação  47,1 52,9  (34) Valor = 7,716 

2-) chorou publicamente 51,6 48,4 (256) * p = 0,021 

3-) chorou isoladamente 32,9 67,1  (70) 
 

     De quem recebeu apoio? 
    1-) amigos 49,2 50,8 (124) Valor = 0,178 

2-) de outro integrante da família  46,7 53,3 (122) p = 0,915 

3- )outros: colegas de trabalho, psicólogo,  49,0 51,0  (96) Não Signif. 

veterinário, vizinho, outros 
    

     Escolaridade 
    1-) não completou o ensino superior 34,4 65,6  (64) Valor = 5,427 

2-)  ensino superior completo  50,9 49,1 (159) p = 0,66 

3-) pós-graduação 49,6 50,4 (137) Não Signif. 

     Animal representa 
    1-) companhia, carinho e toque 48,5 51,5  (99) Valor = 1,324 

2-) um integrante da família 49,0 51,0 (202) p = 0,516 

3-) vínculo e outras respostas 40,7 59,3  (59) Não Signif. 

     Convivência significa 
    1-) amizade, afeto, alegria e consolo 49,3 50,7 (138) Valor = 1,831 

2-) amor incondicional 48,4 51,6 (182) p = 0,400 

3-) fidelidade/lealdade e outras respostas 37,5 62,5  (40) Não Signif. 

     Em relação a esta perda, hoje você: 
    1-) sente saudade 49,8 50,2 (201) Valor = 1,908 

2-) acredita que um dia o reencontrará/  48,5 51,5  (68) p = 0,385 

sente-se conformado (a) 
   

Não Signif. 

3-) outras respostas: sente tristeza 41,1 58,9  (91) 
      * p < 0,05 Diferença estatística significante 

 

A maior parte dos participantes possui curso superior completo (44%) ou pós-

graduação lato sensu (24%) ou strictu sensu (14%), totalizando 82% das 
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participações. Neste sentido, no que concerne a caracterização da amostra, o 

presente estudo corrobora com o de Meirelles (2012) que utilizou a pesquisa online 

com outro tema de estudo, que contava com a participação de um maior número de 

mulheres do que de homens, prevalência de participantes até 45 anos, incidência 

maior de residentes em São Paulo, com nível educacional elevado. Foi semelhante 

também ao encontrado no estudo realizado por Soares; Pereira e Paixão (2010), 

que não foi online, no qual a maior parte dos participantes tinha completado o ensino 

superior e alguns, o curso de pós-graduação. O que estes estudos têm em comum, 

no quesito escolaridade, é que não refletem a realidade da sociedade brasileira.  

Os resultados da tabela 5 indicam que, os participantes que responderam que 

quando o animal de estimação morreu choraram publicamente e que receberam 

apoio, apresentam uma prevalência maior em considerar que o luto pela morte do 

animal de estimação é aceito pelas pessoas em comparação com os que choraram 

isoladamente e responderam que não receberam apoio, com uma incidência maior 

na resposta de que este luto não é aceito pelas pessoas. Nestas associações houve 

uma diferença estatisticamente significante. 

Sendo assim, realizou-se outro cruzamento entre as variáveis: a) reação que 

teve quando o animal morreu e b) se recebeu apoio em relação à perda sofrida, com 

a utilização do teste de qui-quadrado de Pearson. 

 

             Tabela 6 – Associação entre reação pós-morte do animal e apoio recebido. 
 Você recebeu apoio em relação à perda sofrida 

 Sim (286) Não (74) Valor qui-  quadrado por 

Quando o animal morreu % % Pearson Significância 

1-) não chorou/teve outra reação  7,0 19,2  (34) Valor = 14,521 

2-) chorou publicamente 75,2 54,8 (256) * p = 0,001 

3-) chorou isoladamente 17,8 26,0  (70)  

     *p < 0,05 Diferença estatística significante 

  

Para Doka (1989), quando a perda não é chorada publicamente ou apoiada 

socialmente, é considerada não reconhecida. Alguns dos participantes choraram 

publicamente, o que pode ter favorecido o recebimento de apoio, puderam 

reconhecer seu pesar e obter a validação de sua perda por parte de outras pessoas. 

Salienta-se que o fato de o participante ter chorado isoladamente, ou não ter 

chorado, não diminui o seu pesar. Outras reações após a morte do animal foram: 
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raiva, desespero, culpa, vontade de gritar, depressão. Algumas destas reações do 

presente estudo confirmam as apontadas na pesquisa de Gardemann et al. (2009).  

Com relação ao que os participantes sentiam em relação à perda na data da 

pesquisa, 201 responderam sentir saudade (55%). 

Além da variável que levava em conta, se os participantes consideravam ou 

não o luto pela morte do animal de estimação aceito pelas pessoas, para as análises 

estatísticas, as variáveis: a) o que os animais representam e b) o que a convivência 

com eles significa, também foram consideradas. 

 

 

Figura 4 – Distribuição relacionada ao que a convivência significa. 

 

Na figura 4, o amor incondicional prevalece em 182 respostas para o que 

significa conviver com um animal de estimação. Outras respostas (11%) para o 

significado da convivência foram: (32) fidelidade/lealdade, (3) constância e 

previsibilidade, (3) substituição para relacionamentos humanos e (2) razão de viver. 

 As mesmas variáveis constantes nas tabelas 7 e 9 e outras, foram 

relacionadas também com as variáveis: a) o que significa a convivência com o 

animal de estimação e b) o que sentiam em relação à perda na data em que 

responderam a pesquisa. Estas tabelas não foram incluídas; pois os resultados não 

apresentaram diferenças estatísticas significantes. 

 

 
 

13%
10%

15%

51%

11%

afeto alegria e consolo amizade amor incondicional fidelidade/lealdade -
outras respostas

Convivência significa
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Tabela 7 - Associação entre dados demográficos e o que o animal representa. 

  Companhia  Integrante  Vínculo  Valor qui-quadrado  

 

Carinho e 
toque da família e outras por significância 

Dados demográficos (99)            %   (202)            %  (59)          % Pearson 
 Gênero 

    
Valor = 1,798 

1-) Masculino 29,1 49,1 21,8  (55) p = 0,407 

2-) Feminino 27,2 57,4 15,4 (305) Não Sig. 

      Faixa  etária 
     1-) 18 a 35 anos 24,5 61,2 14,3 (147) Valor = 3,367 

2-) 36 a 55 anos 29,0 54,2 16,8 (155) p = 0,498 

3-) acima de 56 anos 31,0 48,3 20,7  (58) Não Sig. 

      Faixa etária dos filhos 
     1- ) < 18 anos 20,4 61,1 18,5  (54) Valor = 6,590 

2-) > de 18 anos 37,2 47,9 14,9  (94) p = 0,159 

3-) Sem filhos  25,0 58,5 16,5 (212) Não Sig. 

      Tem filhos 
    

Valor = 1,697 

1-) Sim 31,1 52,7 16,2 (148) p = 0,428 

2-) Não 25,0 58,5 16,5 (212) Não Sig. 

      Com quem mora 
     1-) sozinha (o) 36,6 46,3 17,1  (41) Valor = 3,403 

2-) membro(s) da família 26,2 56,3 17,5 (252) p = 0,493 

3-) resposta desconsiderada 26,9 61,2 11,9  (67) Não Sig. 

      Estado em que reside 
    

Valor = 1,600 

1-) São Paulo 28,9 55,4 15,7 (287) p = 0,449 

2-) Outros Estados 21,9 58,9 19,2  (73) Não Sig. 

      Quando o animal morreu 
     1-) não chorou/outra  38,2 25,0 31,4  (34) Valor = 9,286 

2-) chorou publicamente 35,3 60,5 50,0 (256) p = 0,054 

3-) chorou isoladamente 26,5 14,5 18,6  (70) Não Sig. 

 
p > 0,05 Diferenças não significantes estatisticamente 

 

Pelas associações acima, nota-se que fatores tais como: gênero, faixa etária 

dos participantes, ter filhos e faixa etária destes, se moravam sozinhos ou com 

outros familiares, estado em que residiam, se choraram publicamente após a morte 

do animal, que poderiam indicar a intensidade do vínculo com o animal, não 



94 
 

 
 

 

apresentaram diferença estatisticamente significante, quando relacionadas com o 

fato do animal ser considerado um integrante da família  ou companhia para eles. 

Na pergunta sobre com quem os participantes moravam, foram 

desconsideradas 67 respostas, em virtude de estas constarem:  moro sozinho(a) 

com inclusão de outros membros da família, tais como: filhos, pais e outros. Pode 

ser que tenha ocorrido um erro no sistema e os participantes não tenham 

conseguido excluir a alternativa assinalada previamente, ou interpretaram morar 

sozinho, como não ter companheiro(a), ou ainda outra possibilidade indeterminada.   

   

         Tabela 8 - Associações entre fatores relacionados ao vínculo com o animal. 

  O animal de estimação 
 

 
Dormia na Dormia no Quintal Valor qui- quadrado por 

Dados demográficos  casa (136) quarto (152) (72) Pearson – Significância 

Cidade em que reside 
     1) São Paulo 41,4 43,3 15,3 (157) Valor = 18,679 

2) ABCDM 33,8 33,8 32,4  (74) * p = 0,005 

3) Interior de São Paulo 41,1 32,1 26,8  (56) 
 4) De outros Estados 31,5 56,2 12,3  (73)   

*p < 0,05 Diferença estatisticamente significante 

 

 Os resultados apontam que a porcentagem de animais que dormiam no 

quintal ou canil, era mais prevalente para participantes que moravam nas cidades da 

região ABCDM ou interior de São Paulo, em relação aos que dormiam no quarto  

dos respondentes, que neste caso residiam em São Paulo - capital e outros estados. 

 

 

Figura 5 – Distribuição com respostas sobre qual animal mais marcou. 
 

Cachorro Gato  Outros

83%

14%
3%

Animal que mais marcou
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Com relação às repostas dos participantes, referentes aos cachorros que 

mais marcaram suas vidas (39%),140 eram machos e (44%) 158 eram fêmeas, entre 

os gatos a prevalência também era de fêmeas: 29 (8%) e 22 machos (6%). O motivo 

deste resultado da prevalência pela escolha por fêmeas mereceria ser explorado, 

para saber se ocorre porque a fêmea é considerada mais dócil, amorosa, ou por 

uma questão econômica (venda de filhotes), ou pela possibilidade de manter seus 

filhotes, em um contexto de vínculo contínuo, entre outros.   

Tabela 9 - Associação entre dados sobre a perda e o que o animal representa. 

  Companhia  Integrante  Vínculo          Valor qui-quadrado  

 

Carinho e 
toque da família e outras          por significância 

Dados sobre a perda (99)            %   (202)          %  (59)    %    Pearson 
 Realizou ritual de despedida 

    
Valor = 0,062 

1-) Sim 27,5 55,6 16,9 (178) p = 0,970 

2-) Não 27,5 56,6 15,9 (182) Não Sig. 

      Hoje, tem outros  
     animais de estimação? 
    

Valor = 5,032 

1-) Sim 25,6 59,8 14,6 (254) p = 0,081 

2-) Não 32,0 47,2 20,8 (106) Não Sig. 

      Motivo para não ter um  
     animal de estimação 
     1-) porque sofri muito  22,0 60,0 18,0  (50) 

 com a última perda 
    

Valor = 12,096 

2-) por questões práticas, viajo 44,1 29,4 26,5  (34) 
 muito, mudei minha vida 

    
p = 0,060 

3-) pela minha idade, se faltar  
    

Não Sig. 

não terá quem cuide dele 23,2 58,9 17,9  (56) 
 4-) Não se aplica 27,3 58,6 14,1 (220) 
 

      Seu animal de estimação: 
     1-) dormia dentro de casa/ 27,9 54,5 17,6 (136) Valor = 1,876 

apto, mas em local separado 
    

Valor = 1,876 

2-) dormia dentro do quarto 25,0 57,9 17,1 (152) p = 0,759 

3-) ficava no quintal/canil 31,9 55,6 12,5  (72) Não Sig. 

     Você tinha o tem fotos dele (a) 
    1-) Sim, tenho/tinha 24,5 59,6 16,0 (282) Valor = 7,281 

2-) Não 38,5 43,6 17,9   (78)  *p = 0,026 
* p < 0,05 Diferença estatisticamente significante 
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Pode-se observar na tabela 9 que associações entre variáveis relacionadas à 

perda, tais como: se o participante realizou ritual de despedida, se na data da 

pesquisa tinha outro animal de estimação ou não e relacionadas ao vínculo, se o 

animal dormia no quarto/cama do participante, em outro local dentro de 

casa/apartamento, ou no quintal/canil com a variável relacionada ao que o animal 

representa, não apresentaram resultados estatísticos significantes, somente a 

associação com o fato de ter tido ou ter a foto do animal.  

 

Tabela 10 - Associações entre fatores relacionados à perda e vínculo. 

  Tinha ou tem foto do animal de estimação 

 

Sim 
(282) 

Não 
(78) 

 
Valor qui- quadrado por 

Dados demográficos % % (N) Pearson - Significância 

Quando o animal morreu 
    1-) não chorou/outra resposta 6,0 21,7 (34) Valor = 32,942 

2-) chorou publicamente 78,0 46,2 (256) *p = 0,000 

3-) chorou isoladamente 16,0 32,1 (70) 
 Animal representa 

    1-) companhia, carinho e toque 24,5 38,5 (99) Valor = 7,281 

2-) um integrante da família 59,6 43,6 (202) *p = 0,026 

3-) vínculo e outras respostas 16,0 17,9 (59)   
    * p < 0,05 Diferença estatística significante 

 

A maior parte dos participantes que responderam que têm ou tinham fotos de 

seus animais que faleceram consideram que o animal de estimação é um integrante 

da família, demonstrando implicitamente que existia um vínculo afetivo e choraram 

publicamente quando seus animais morreram, reconhecendo a própria perda. Estas 

associações foram significativas estatisticamente. Guardar fotos dos animais é uma 

atitude que corrobora com o estudo de Carmack e Packman (2011), em que ter fotos 

dos animais é uma forma de manter o vínculo contínuo com o animal falecido. 

Outra análise estatística considerando análise fatorial foi realizada, pela qual 

os dados foram agrupados por similaridades formando 2 grupos, algumas destas 

associações serão apresentadas nas tabelas 11 e 12. A principal distinção entre os 

grupos foi de que os participantes do grupo 1 não tinham animais de estimação e os 

do grupo 2 possuíam animais, na data em que responderam a pesquisa. 

Tentou-se subdividir este grupo 2, separando os que tinham animais quando 

o citado para responder a pesquisa faleceu e os que tinham adquirido após sua 
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morte, para fazer outras associações; porém não foi possível, porque alguns tinham 

animais e adquiriram outros, depois da morte do mencionado na pesquisa.  

 

Tabela 11 - Associações considerando similaridades entre os grupos de participantes – Parte 1. 

  Grupo  1 (104) Grupo 2 (256)   Valor qui- quadrado por 

  % % (N) Total Pearson – Significância 

Cidade em que reside         

1-) São Paulo 53,8 39,5 (157) Valor = 8,574 

2-) ABCDM 14,4 23,0 (74) * p = 0,036 

3-) Interior de São Paulo 10,6 17,6 (56)   

4-) De outros Estados 21,2 19,9 (73)   

     Escolaridade         

1-) não tem ensino superior 10,6 20,7 (64) Valor = 12,358 

2-) ensino superior completo  38,5 46,5 (159) * p = 0,006 

3- )pós-graduação 51,0 32,8 (137)   

    Quem era mais vinculado ao animal       

1-) Eu/ todos igualmente 69,2 71,5 (255) Valor = 4,725 

2-) Eu e outro familiar 25,0 17,2 (70) p= 0,094  

3-) Outro familiar 5,8 11,3 (35) Não Signif. 

     Faixa etária do animal falecido         

1-) de 0 até 6 anos 12,5 23,8 (74) Valor = 5,991 

2-) mais de 6 até 12 anos 33,7 31,3 (115) p = 0,05 

3-) mais de 12 anos 53,8 44,9 (171)  Signif. 

O que aconteceu com o animal       

1-)  teve morte inesperada 18,3 22,3 (76)  Valor = 6,157 

2-) estava doente e morreu  31,7 36,7 (127) p = 0,104 

3-) muito doente, foi sacrificado       37,5 24,6 (102) Não Signif. 

4-) outras respostas  12,5 16,4 (55)   

    Destino dado ao corpo do animal de 
estimação       

1-) foi cremado 24,0 19,5 (75)   

2-) deixado na clínica 39,4 35,9 (133) Valor = 3,708 

3- )enterrado em cemitério  18,3 16,8 (62) p = 0,295 

4-) enterrado no jardim/sítio  18,3 27,7 (90) Não Signif. 
    * p < 0,05 Diferença estatística significante 

  

Observa-se no grupo 1 um maior número de participantes de São Paulo e 

outros estados e com curso de pós-graduação. Os animais dos participantes deste  

grupo morreram mais idosos. Estes resultados tiveram significância estatística. 
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Tabela 12. Associações considerando similaridades entre os grupos de participantes – Parte 2. 

  Grupo  1 (104) Grupo 2 (256)   Valor qui- quadrado por 

  % % (N) Total Pearson - Significância 

Há quanto tempo ele morreu         

1-) menos de 1 ano 39,5 27,0 (110) Valor = 6,369 

2-) > 1 ano e < de 3 anos  36,5 38,6 (99) *p= 0,041 

3-) > 3 anos e < 5 anos 24,0 34,4 (113)   

     Neste período teve perda de         

outros animais de estimação 
   

Valor = 2, 787 

1-) Sim 12,5 19,9 (64)  p = 0,095 

2-) Não 87,5 80,1 (296) Não Signif. 

     Hoje, tem outros  animais         

1-) Sim 0,0 99,2 (254) Valor = 350,448 

2-)Não 100 0,8 (106) *p = 0,000 

     A aquisição foi posterior          

à morte do animal em questão 
   

  

1-) Sim 0,0 51,0 (130) Valor  = 14,748 

2-) Não 100 49,0 (124) *p = 0,000 

     Nova aquisição         

1-) por opção, não poderia  0,0 50,8 (130)   

ficar sem animal em casa 
   

Valor = 289,993 

2-) outro familiar trouxe     14,4 48,8 (140) *p = 0,000  

Não se aplica 85,6 0,4 (90)   

     Convivência significa         

1-) amizade, afeto, alegria 47,1 34,8 (138) Valor = 4,948 

2-) amor incondicional 42,3 53,9 (182) p = 0,084 

3-) fidelidade/lealdade  10,6 11,3 (40) Não Signif. 

     Seu animal de estimação:         

1-) dormia dentro de casa/ 35,6 38,7 (136) Valor = 9,361 

apto, mas em local separado 
   

*p = 0,009 

2-) dormia dentro do quarto 52,9 37,9 (152)   

3-) ficava no quintal/canil 11,5 23,4 (72)   

     Quando o animal faleceu         
1-) Não realizou alguma 
atividade 26,5 47,3 (159) Valor = 4,981 

2-) Realizou todas atividades 47,1 34,8 (138) p = 0,083 

3-) Outra resposta 16,3 18,0 (63)   

* p < 0,05 Diferença estatística significante 
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Os participantes do grupo 1 perderam os animais há menos tempo do que os 

do grupo 2. Este resultado foi estatisticamente significante. 

Ressalta-se na tabela 12, que no grupo 2, após a morte de seus animais de 

estimação, 99,2% possuíam outro animal na data da participação na pesquisa. 

Sendo que 49% já tinham o animal quando o referido na pesquisa morreu e 51% 

adquiriram outro animal após a perda, alegando ser por opção; pois não poderiam 

ficar sem animal em casa. Estes resultados apresentaram significância estatística 

Em estudo anterior, uma maior porcentagem de mulheres possuía animais na 

data da entrevista e disseram ter sentido muito ou bastante a perda de seu animal 

de estimação, em relação as que disseram não terem sentido tanto a perda, com 

diferença estatística significante (p = 0,004) (OLIVEIRA, 2002).  

Em situações nas quais a relação com o animal que faleceu era de vínculo, 

outro recém adquirido pode ser visto por algum membro da família, como intruso, à 

medida que lembra que o outro não está mais presente. Este olhar poderá 

permanecer até que o novo animal conquiste seu espaço, para ter uma relação com 

o enlutado, que será diferente da anterior; porém única também. Em alguns casos 

em que a família estava triste, até pela perda de outro animal, o que chega pode 

trazer “vida” para seus integrantes, por ser mais novo, será mais brincalhão e 

mesmo suas travessuras podem refletir positivamente nesse contexto anterior.  

Eles representam uma presença constante na vida do proprietário, e 

fornecem amor incondicional e muitas vezes conforto e segurança, conforme já 

citado por Fuchs (1987), por melhorar a autoestima de acordo com Sife (1993), por 

aflorar o lado lúdico do proprietário (BECK e KATCHER, 1996), e diminuir 

sentimentos de solidão (HART, 2000b), por reduzir a hipertensão e o estresse 

(FRIEDMANN, 1995). Para Quackenbush e Graveline (1988), os animais possuem 

um valor simbólico para as pessoas, são companhias que satisfazem suas 

necessidades individuais. 

Os resultados encontrados nestes estudos sugerem que as pessoas 

adquirem outro animal, porque apreciam animais e também para tentar manter  

aspectos do mundo presumido individual, que o novo relacionamento a ser formado 

possibilitaria, uma vez que se tem a experiência vicária da convivência anterior. 

Esta temática relacionada à aquisição de um novo animal será melhor 

descrita e analisada pelo modelo de processo dual do luto. 
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9.2 Análise qualitativa 

 

A seguir encontra-se a análise qualitativa das entrevistas e respostas das 

perguntas abertas obtidas pela pesquisa online. A partir do material resultante dos 

registros das entrevistas gravadas e os escritos pelos participantes da pesquisa 

quantitativa, realizou-se uma análise de conteúdo. Uma das técnicas para esta 

análise é a temática, pela qual se recorta o texto em “unidades de registro que 

podem ser uma palavra, uma frase, um tema [...]” (MINAYO, 1998, p. 210). 

Os critérios fundamentais para a escolha dos temas foram os relacionados: 1) 

ao vínculo formado pelo participante com o animal de estimação e 2) descrição do 

processo de luto e reconhecimento da perda. 

Informa-se que os trechos das respostas dos participantes estão transcritos 

em itálico e se mantiveram abreviações de palavras e expressões conforme os 

entrevistados falaram. Algumas palavras foram destacadas em negrito, por estarem  

associadas com o contexto proposto. 

As reticências sem parênteses são pausas dos entrevistados. As que estão 

entre colchetes, são trechos omitidos, pois poderiam identificá-los, ou porque se 

referiam a outro assunto. Os nomes dos animais e alguns dados são fictícios, para 

preservar a identidade dos participantes. 

Palavras que estão entre colchetes foram inseridas para melhor entendimento 

do enunciado, ou estão relacionadas às emoções manifestas. A sigla PV refere-se 

aos participantes virtuais seguidos dos respectivos números, que receberam ao 

responder a pesquisa quantitativa. Os participantes das entrevistas presenciais 

receberam a identificação: P., Z., U., Y., W. e X. e para mencioná-los escreve-se em 

alguns trechos PP, PZ, PU, PY, PW e PX. 

Ao final de cada categoria efetuou-se uma síntese considerando a análise dos 

relatos dos entrevistados. 

 

9.3 Vínculo entre o participante e o animal de estimação  

 

 A primeira categoria considerada para análise foi a resposta para a pergunta 

que norteou a entrevista presencial, que era “Por que o (nome do animal do 
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participante) era especial para você?”. Partiu-se do que foi falado primeiramente 

para análise das respostas transcritas. No decorrer da entrevista algumas 

indagações foram feitas, mas de modo geral, com exceção da participante P., os 

entrevistados falaram com suficiência. Relataram principalmente detalhes do 

processo de adoecimento e morte do animal de estimação, que foram sintetizados 

em outras categorias em relação ao processo de luto.  

 

9.3.1 Motivos pelos quais os animais eram especiais 

 

P.P.: “Ah...porque era um cachorrinho que a gente pegou ele 

pequenininho.....então ele cresceu junto e não era assim de ficar dentro de casa, 

né...mas ficava no quintal. Sempre bem tratadinho... Então a gente amava ele 

bastante, né.” 

 

P.Z.: “[....] foi um animal que a gente trouxe para casa [filhote], e de alguma forma 

fazia parte da família.... a gente acaba se apegando ao animal. [....] Ela pegou 

justamente uma fase da nossa vida em que meus filhos eram pequenos ainda 

moravam conosco, então tem todo este contexto de relação com as crianças, com 

meus filhos e toda uma história de convivência que começa a se desenvolver a 

partir da chegada dela em casa.” 

 

P.U.: “Pra começar, eu gosto muito de cachorro..., sou apaixonada por cachorro 

[...] nunca fiquei sem um cachorro. É que meus cachorros duram muito.... O Pluto já 

tinha 15, o outro que morreu tinha 9, outro morreu com 12, e assim vai indo, os 

outros de quando era criança meus pais que sabiam. Eu sempre tive cachorro na 

minha vida. Para não mentir eu fiquei um ano e meio..., quando o outro morreu, que 

falei que não queria saber mais de cachorro. [....] meu afilhado estava com o Pluto 

dentro de uma cestinha do outro lado da rua, [....] e falou: “madrinha, ninguém quer 

ele”. [....]. Ele era feinho, com a barriguinha toda vermelhinha picada de formiga e 

tava comendo papel, quando é feinho, não tem pedigree ninguém quer...é muito 

difícil. [...]..” [Ficou com o animal]. 

 

P.Y.:“[....] Eu sempre tive vários cachorros [....] não sei...sempre tem um que te toca 

mais, sempre tive vira-lata, mas o Átila era um cachorro de raça [....] era um 

cachorro muito querido, eu não sei explicar porquê. [.....] não ficava perto dos meus 

filhos do meu marido, ele ficava grudado em mim o tempo inteiro.”  

 

P.W.: “Não era só ele. Ele conviveu muito pouco tempo com a gente, morreu 

filhote, tinha 6 meses quando morreu [.....]. [Tenho] outros animais, [.....] e estou 
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para receber mais um cachorro, tenho 3 gatas, galinhas [....]. Para nós, para nossa 

família, estes animais são uma coisa espetacular...são mansos, sociáveis. Não são 

só para segurança, mas são companhia também. Só quando chega gente de fora, 

nós somos obrigados trancá-los no canil. Principalmente alguns deles.” 

 

P.X.: “Ela apareceu da rua, o muro naquela época era bem baixinho e ela entrou. 

Como eu já tinha perdido outro que era da rua e que tinha morrido com cinomose, 

ela apareceu e meu marido resolveu ficar com ela....para ficar no lugar do outro [....]. 

Aí meu marido se apegou muito nela, se apegou bastante nela.” [....]. Ela gostava 

muito do travesseiro dela e quando meu marido ia tirar o travesseiro para limpar, 

lavar, ela não queria deixar, ai ele fazia as fronhas novas para trocar de travesseiro. 

Ela ficava lá naquele canto. Então, como ela era muito boazinha acabou ficando 

assim, que nem se fosse da família. 

 

Constata-se nos relatos iniciais dos participantes ao falarem porque o animal 

era especial, a menção a um membro da família, com uma história de convivência 

desde sua chegada, ainda filhote até a morte. Os animais fizeram parte do 

desenvolvimento destas famílias e eram muito queridos, pelos participantes e outros 

familiares. Outros animais que participaram de suas histórias de vida também foram 

lembrados. PW falou sobre o animal falecido, mas com relação ao vínculo formado 

preferiu falar sobre seus outros animais que tinham falecido em anos anteriores, 

com os quais tinha convivido por mais tempo, ou seja, o tempo de duração do 

relacionamento é um fator importante para a formação do vínculo afetivo. Este 

aspecto confirma a distinção que Ainsworth (1993) faz entre relacionamento e 

vínculo afetivo, que é diádico, interno e duradouro. 

Há uma consonância deste contexto encontrado nas entrevistas, com o que 

se encontra na literatura (BECK e KATCHER, 1996; BECKER e MORTON, 2003; 

ENDENBURG e BAARDA, 1995; FUCHS, 1987; QUACKENBUSH e GRAVELINE, 

1988; LANTZMAN, 2004; TRIEBENBACHER, 2000) sobre o animal ser considerado 

integrante da família. Mudanças na rotina familiar ocorrem a partir de sua chegada e 

inicia-se uma história de convívio singular com cada membro e muito particular para 

a dinâmica familiar.  

No relato de PY, o que tornava o animal falecido especial em relação aos 

outros que ela possuía, era o fato de que ficava grudado nela, era sua sombra como 

falou, ou seja, ela sentia-se necessária e amada por este cachorro. O sentimento de 
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sentir-se necessário e amado é um dos benefícios deste convívio citado por 

Quackenbush e Graveline (1988). Este vínculo para o ser humano tem a função 

psicológica da companhia que fornece amor e melhora a autoestima (SIFE, 1993). 

No que diz respeito ao comportamento do cachorro em relação à participante 

PY, pelo seu relato foi passada uma ideia de dependência, no entanto, este cão era 

cego. Talvez ela representasse seu ponto de referência, sua figura de apego, que 

lhe fornecia conforto e segurança. Ela menciona comportamentos que sugerem que 

ele tivesse ansiedade de separação. Era um cão que eliciava cuidados e ela por sua 

vez complementava como cuidadora a associação apego-cuidar. De acordo com 

Bowlby (1997, 2002, 2004a, 2004b, 2006), existe a distinção entre apego e 

dependência, e apego contém os componentes complementares cuidar-ser cuidado.    

Verificou-se com as entrevistas que os animais eram especiais para os 

participantes, por terem conquistado um espaço dentro família. Os proprietários 

formaram vínculo afetivo com os animais e sua existência marcou uma ou mais 

fases do ciclo vital do desenvolvimento familiar. 

  

9.3.1.1 Atribuições fornecidas ao animal 

 

P.P.: “É um companheiro, né.... Quando vê a gente chegar em casa, já vem 

abanando o rabinho é até perigoso cair, porque vem nas pernas da gente.”  

 

P.Z.: “Ela era brava [...]. No contexto da família, quem estabelece limites e põe 

ordem sou eu. [.....] os outros integrantes dão comidinha na boca e deixam fazer 

tudo [...]. Os papéis estão bem claros, para eles inclusive. Eles sabem exatamente o 

que podem fazer, o que não podem fazer com cada um de nós. E como a Pérola 

era a mais velha [....], existia certa priorização, era ela e depois eram os outros. [...].” 

 

P.Y.:“Eu ia tomar banho e ele ficava esperando, com o focinho ele empurrava a 

porta do box para me ver. Se eu estava no sofá, ele podia estar roncando e se me 

levantasse, ele podia estar no canto que olhava....para ver se eu não ia sair do 

lugar. Era um vínculo muito forte.” 

 

P.Y.: “Ele era a minha sombra, era uma sombra de eu tropeçar nele, de ele deitar 

em cima do meu chinelo, de eu tentar pegar o chinelo e ele estar em cima 

assim.....[....].” 
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P.Y.:“[...] Eles sentem tudo assim,  [ já me disseram] que sempre 10 minutos antes 

de eu chegar, eles ficam me esperando, ou latem ou vão para o portão para me 

esperar na hora que chego com as crianças. Sempre no mesmo horário. Quando 

chego da rua, também percebem e depois eles sossegam. Eles fazem festa parece 

que faz um mês que não me veem.” 

 

P.W.: “O Snoopy viveu pouco tempo com a gente...., mas era um cachorro muito 

obediente, muito educado e aprendia as coisas com muita facilidade e todos se 

apegaram muito a ele. Tivemos cães que convivemos mais tempo com eles e nos 

deram uma experiência de vida [....].” 

 

P.W.: “A cachorra inclusive hoje, toma conta do meu neto. Ela vigia, onde meu neto 

está, ela está também, é impressionante o apego que ela teve com esse neném. 

Nós ficamos preocupados no começo.... E se o neném está sentado brincando, por 

exemplo, ela fica deitada ao lado dele. É impressionante.” 

 

P.X.: “Agora eu não sei bem a idade dela, porque quando peguei já era adulta, sabe. 

Eu não sei como ela foi acostumar assim. Acho que eles sabem quando a pessoa 

gosta de criação, né.” 

 

P.X.: “De noite ela vigiava a rua todinha, todinha ela vigiava, não podia encostar 

ninguém, em lugar nenhum que ela pudesse enxergar, quando ela percebia um 

movimento mais longe ela começava a latir. [...].”  

 

P.X.: [Marido aposentado] “fez um cateterismo..... E ele tem esta gataiada aí, porque 

ele corre atrás destes gatos. Ele se preocupa com estes gatos e nem problema 

teve mais.”  

 

Alguns participantes da pesquisa quantitativa escreveram: 

 [O gato] “comunicava-se com o olhar” PV.31. 

 [O cachorro] “olhava para mim e parecia falar comigo.” PV33. 

 “O cachorro atual é meigo, fiel, amigo mesmo.” PV49. 

 [O cachorro] “acompanhava-me o tempo inteiro. Era muito companheiro.” 

PV: 53,166, 210,250. 

 “Ficava junto, gostava de ficar no sofá junto com os integrantes da casa”. 

PV60. 

 “Meu cachorro só faltava falar. Participava de tudo, ficava perto o tempo 

todo, para pedir carinho, sentava na minha frente e olhava.” PV: 83,117. 
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 “Quando chegávamos em casa nos recebia e ficava conosco um longo 

período, brincando ou simplesmente fazendo-nos companhia.” PV125. 

  “Eu conhecia seu olhar quando precisava e queria carinho. Não precisava 

fazer absolutamente nada, só me olhar.” PV235. 

  [O cachorro] “vinha para perto, sentava no sofá junto, pedia colo. Às vezes, 

quando  estava ocupada [....], ele chegava e ficava parado perto me olhando, 

parece que eu entendia quando queria água, não tinha visto que a vasilha 

estava vazia [....]. Fazia mala todo final de semana, e numa ocasião ele 

entrou dentro da mala enquanto eu estava organizando as roupas” PV282. 

 

Ressaltam-se nestes trechos, as atribuições que são fornecidas aos animais 

que satisfazem as próprias necessidades, tais como de segurança (PX, PW); 

melhora da autoestima e da saúde (PY, PX); de submissão à figura de autoridade 

(PW), neste aspecto muitas vezes é mais fácil lidar com bichos, do que com 

pessoas, pois o bicho se submete; de perceber e atender expectativas individuais e 

dos familiares, por exemplo, companhia (PP, PZ) e participantes virtuais. 

Estes relatos estão em consonância com os estudos citados por Beck e 

Katcher (1996) em relação ao diálogo íntimo, e por Fuchs (1987), Hart (2000b), Sife 

(1993), sobre as satisfações obtidas por pessoas que convivem com animais.  

O proprietário ao interagir com o cachorro, voluntariamente ou não emite 

sinais, que podem ser compreendidos adequadamente ou não pelo animal; mas 

muitas vezes, o proprietário lhes atribui esta compreensão (LANTZMAN, 2004).  

Comportamentos do animal também podem ser interpretados 

equivocadamente pelos donos. No entanto, frequentemente e na percepção dos 

proprietários participantes desta pesquisa, as atribuições de recepcionar os 

proprietários na volta para casa, de brincar, da comunicação não verbal, da 

fidelidade, de vigiar, de reconhecer as pessoas na dinâmica familiar, de obedecer e 

de fornecer companhia e segurança psíquica, são as funções que os animais melhor 

desempenham, entre outras. 

   

9.3.2 Personificação concedida ao bicho  

 

P.P.: “Quando a gente levantava também, se às vezes demorava a abrir a porta ele 

ficava batendo na porta, parecia que tinha uma pessoa batendo na porta.” 
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P.Z.: “Acho que a vinculação fica mais forte na medida em que vão crescendo.... Por 

estarem e terem toda uma história de vida com a família.... Esta ligação [...] a 

gente está construindo agora com os filhotes. [....] no parto destes filhotes. 

Estávamos viajando e chegando de viagem. Eu atribuo que ela esperou chegar, 

para no outro dia dar a luz.” 

 

P.U.: “Eu tratei o Pluto como ser humano, esse foi meu erro, porque apesar da 

gente gostar do animal ele tem que ser bem tratado, mas como animal [...].” 

 

P.U.: “Minha amiga falou: Deus fez o animal para viver onde? No espaço, não 

dentro de casa. Onde que o cachorro dormia?.. na porta do meu quarto. Era 

assim minha vida com o Pluto, sofro tanto..., sofro tanto  a perda deste animal, às 

vezes acho que vou morrer de saudade, mas ninguém morre de saudade, né?.....” 

 

P.U.: “Para mim ele era......, olha Deus que me perdoe, para mim parece que foi um 

ser humano que morreu...da dor que eu sinto, da dor que sinto..... Minha irmã não 

quer nem ouvir falar,  ela fala: U. você não pode ficar assim, você tratou o Pluto 

como tem muita gente que não trata gente e você tá desse jeito, não pode... Ele 

teve uma vida quem dera se todos os cachorros tivessem. A gente veio morar nesta 

casa por causa dele, porque tinha mais espaço para ele correr.” 

 

P.Y.: “A gente tinha um  cachorro que para ficar com outros era muito difícil, então o 

Átila não sei.....meu marido achava que [o cachorro] sentia que eu gostava mais 

do Átila, então o Átila apanhou bastante desse cachorro  [....]. Chegou numa fase, de 

prendê-lo no canil e deixar o Átila dentro de casa.” 

 

P.Y.:“[...] 10 anos são uma vida, sempre fiz festa, a gente cantava parabéns. [...].  

 

P.W.: “[...] Tínhamos uma cadela que tinha convulsão e quando ela sentia que ia ter 

convulsão corria e se aproximava da minha filha. Outra também dela, dela não, 

nossa, mas mais apegada a ela, [....] ia atrás dela em todo lugar, se escutasse a voz 

dela ela queria ficar junto.” 

 

P.X.: “Quando soltavam fogos ela queria ficar junto da gente. [.....]. Fim de ano essa 

cachorra sofria. A veterinária deu até calmante. Ela tomava 40 gotas, mas não fazia 

efeito de tanto medo que ela tinha [...].” 

 

P.X.: “[...] A Mel não subia no sofá, só ficava do lado da gente na hora dos fogos. 

Parecia que ela falava: pelo amor de Deus não me deixa sozinha nesta hora, 

né. Ficava deitada nos nossos pés e meu marido ficava passando a mão nela e 

conversando até passar os fogos, daí parece que o remédio fazia efeito e ela 
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dormia. Era muito engraçado como ela dormia. Ela dormia como uma pessoa 

deitada com a cabeça no travesseiro dela, que nem gente normal mesmo.” 

 

 “Ele ficava triste e sempre na frente da porta, deitado, esperando a minha 

volta.” PV347. 

 

 Verifica-se que em muitos depoimentos, os entrevistados projetam 

sentimentos nos animais, comparam com pessoas, por vezes assumem tratá-los de 

forma humanizada. Pelo fato de terem o status de membro da família, entende-se 

que lhes são concedidas características humanas. São vistos como se fossem 

pessoas pelas quais tem amor, filhos, irmãos, amigos.  

 Para Beck e Katcher (1996), as pessoas escolhem tratar seus animais como 

se fossem pessoas. Os animais são pequenas pessoas que retribuem pelo que 

fazemos para elas (STEWART, 1999 apud PARKES, 2009). Para Quackenbush e 

Graveline (1998) eles possuem qualidades para serem eternamente crianças e Sife 

(1993) escreve que eles exercem papéis de crianças substitutas, ou amigos. 

 A presença deste novo membro da família, no qual são projetadas as 

expectativas de humanização, pode gerar ou aflorar sérios conflitos que já se faziam 

presentes. Podem surgir sentimentos inerentes do relacionamento humano, como 

ciúme de outros membros da família em relação à atenção fornecida ao animal. A 

tendência é de que esta convivência traga para todos os membros da família,  

aprendizado e desenvolvimento pessoal e familiar. 

 

9.3.3 Ciúme de outros integrantes da família 

 

P.P.: “Quando ele não estava doente e a gente tomava café da manhã passava 

manteiga na bolachinha, bisnaguinha e dava para ele. Ele ficava esperando. O 

marido da minha filha dizia que ia ficar agachadinho também, para ganhar 

bolachinha com manteiga.” 

 

P.Z.: “[....]. Ah sim [.....]. A atenção era maior para os cães.” [Reclamavam].  

P.Y.: [A filha] “fala que tem que arrumar um que goste dela. Porque o dela mesmo 

que é o outro, ela não fica tanto, porque o animal fica com quem alimenta, com 

quem dá banho, não com quem brinca um pouquinho, joga uma bolinha e sou eu 

quem estou o tempo todo com eles [....]. Ela fala: “o cachorro é meu, mas gosta mais 
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de você, agora a pequena é só pegar que ela fica no colo”.  [Eles têm] muito ciúme, 

muito [...]. O marido também, ele fala primeiro as crianças, depois os cachorros e 

depois ele. Ele fala: “eu sou sempre o último”. Eu faço tudo por eles, mas sempre 

tem: ah.. a mãe prefere os cachorros, [.....] ah se eu fosse um cachorro, eu 

sempre ouvi isto, mas não é verdade. Eu procuro fazer tudo por todos, mas eles 

sempre falam isto.” 

 

Constata-se que os entrevistados verbalizam o ciúme, de outros integrantes 

da família em relação aos animais de estimação. Conflitos fazem parte das 

dinâmicas familiares, o ciúme pode ser considerado normal. Não se pode dizer pelos 

relatos, que o ciúme do integrante era justificado pelo zelo excessivo do familiar para 

com o animal, mas muitas vezes esta pode ser uma condição identificada. 

 O animal no contexto familiar pode exacerbar conflitos pré-existentes e 

também propiciar a homeostase do núcleo familiar, conforme mencionado por 

Lantzman (2004) e por Quackenbush e Graveline (1988). 

 Na família existe uma dinâmica peculiar e o animal fazendo parte desta será o 

coadjuvante, porém muitas vezes ele é apontado pelos integrantes, como sendo o 

protagonista dessa história familiar da vida real.   

  

9.3.4 Cuidados para com o animal 

 

P.P.: “[...] Trocava de caixinha de papelão. Dava a comidinha que ele gostava. Ele 

gostava muito de presunto, uma carninha bem cozidinha, às vezes misturava assim 

com arroz. Falavam que cachorro bem tratado.... Ele precisava comer ração 

especial, mas ele não quis, então a gente dava o que ele queria, né. A gente tratou 

ele muito, não foi por falta de tratamento que ele morreu.” 

 

P.P.: [Era dos filhos, mas a mãe cuidava] Sempre..... eu que cuidava, fazia 

comidinha, dava remédio. Comprava ração. 

 

P.Z.: “Todos eles queriam estar juntos, cães da raça Beagle não gostam de ficar 

sozinhos. Depois que crescem deixam de ficar afoitos, atirados, de repente para 

eles, eu sai para um lugar, mas vou voltar. Ela não exigia uma atenção especial, 

mais no final, latia para quem fazia todas as vontades, dar comida para ela na mesa. 

Comigo eles não fazem isto.” [cuidados em relação ao comportamento]. 
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P.U.: “[...] Ele ficou comigo estes quinze anos, sempre tratando ele bem. Não saindo 

de casa.... Tinha convites para sair [.....], mas não ia. Meu sobrinho vivia chamando 

para viajar para casa dele, mas eu não ia para não deixar o Pluto. Dizia: Ah 

não.....não adianta, porque não deixo o Pluto [...].” 

 

P.U.: “Olha tem muita gente que não cuida do filho como cuidei do meu cachorro. 

Quando ele ficou com esse problema do carrapato esse cachorro sarou. Por causa 

do remédio que era dado.” 

 

P.U.: “Meu afilhado era quem pagava a ração dele e as consultas. Guardo um dos 

sacos desta ração para por sucata de noite. Depois ele começou não levantar mais 

para fazer xixi. Fazia o xixi e o cocô onde estava.” 

 

P.Y.: “Para ajudar a cuidar é mais meu marido mesmo. Tudo quem faz sou eu 

mesmo, por isso que tem este vínculo. O que minha filha quis, que disse que ia 

cuidar, sobrou para mim mesmo.” 

 

P.X.: “Tudo isto a gente fazia por estes animais [.....]. Ela tomava banho de cada 15 

dias e o veterinário falou que não precisava ser de 15 em 15 dias, que podia ser a 

cada 2 meses, porque o cachorro é limpo. Ela tinha a cama dela, o carpete, por cima 

do carpete, o forro e o travesseiro dela e se você não quisesse confusão com ela era 

só não mexer no travesseiro dela. [...].” 

 

P.X.: “Fizemos [tudo por ela]. Meu marido troca a água todo dia de manhã e de tarde 

[....] coloca ração de manhã e de tarde. Forra o chão com jornal, às vezes serragem. 

Não deixa os animais saírem para não aborrecer ninguém, porque não é todo 

mundo que gosta [....].“ 

 

P.X.: “Ela tinha sabe o quê? muito, mas muito medo de fogos. [....]. Ela ficou parece 

uma cachorra assim....não para olhar a casa, mas uma cachorra precisando de 

proteção da gente. A gente já tinha protegido tantos, porque não ela também.” 

 

P.X.: “Meu marido levantava 5 horas da manhã para soltar ela e ficava esperando 

ela voltar. Às vezes, a Mel vinha 6 horas da manhã e ele ficava desesperado, porque 

pegou assim um apego assim; porque a gente é apegado desde criança [....]. Então, 

meu marido fez este acordo de soltar a Mel bem cedo, de madrugada. Ela ficava 

solta no quintal, mas ela queria dar uma voltinha na rua. Meu marido soltava a Mel 

às 5 horas da manhã; 15 para as 6 ela vinha, ou então 6 ou 6:30 e meu marido 

ficava que nem louco, por causa desta cachorra.” 

 

 Nos depoimentos sobre os cuidados destinados aos animais, constata-se que 

os entrevistados e outras pessoas da família tinham uma dedicação  ultrapassando, 
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o que se poderia chamar de suprir necessidades básicas, uma vez que faziam 

renúncias em prol dos bichos. Esta interação é considerada no sentido de trazer 

benefícios e custos. Os proprietários consideram-se responsáveis e necessários 

para seus animais, que apresentam comportamentos de retribuição por este zelo. 

 Não se pode dizer que foi esta a intenção dos participantes, mas nos relatos 

de (PP e PY) observou-se que adquirir um animal com a expectativa de que os filhos 

tenham responsabilidade de cuidar, de que seja uma ponte entre pais e filhos, 

dependendo da dinâmica familiar, da vontade da criança de ter o animal, geralmente 

está fadado ao fracasso. Os pais que o fizerem podem esperar que esta função dos 

cuidados seja deles próprios.  

Beck e Katcher (1996) citam que quando os pais adquirem os animais, com a 

finalidade das crianças responsabilizarem-se pelos cuidados, muitas vezes as 

crianças rejeitam os animais. Algumas crianças, de acordo com Sife (1993) cuidam 

de seus animais como se fossem irmãos. Os animais requerem cuidados 

semelhantes aos que são fornecidos para crianças, citados por Beck e Katcher 

(1996) e Quackenbush e Graveline (1988) e os mesmos possuem características 

próprias que motivam este cuidado. No caso de idosos, os animais podem melhorar 

a autoestima (FUCHS, 1987) e por se sentirem úteis por cuidar dos animais, 

consideram que não estão velhos, assim como os idosos do estudo de Berzins 

(2000). De acordo com Triebenbacher (2000), para os proprietários que gostam de 

animais, os benefícios sobrepõem-se aos custos. 

A participante X ao mencionar o episódio hipertensivo após a eutanásia, diz 

que enquanto cuidava de seu animal, durante o período de tratamento, com a 

administração de vários medicamentos e deslocamentos para a clínica médica 

veterinária, não teve problemas de saúde.  

 Pode-se levar em conta nesta relação do proprietário-cuidador com o animal-

recebedor de cuidados, que existe o mencionado por Bowlby (2002) em relação ao 

apego. Quando o cuidado é dirigido por alguém considerado mais capaz em 

determinadas circunstâncias, em direção a alguém que demonstra ser menos capaz 

nestas condições, nos deparamos com uma relação apego-cuidado. Em outras 

palavras pode-se considerar nesta relação com o animal, o citado por Parkes (2009) 

quando escreve sobre os elementos que constituem o apego: cuidar e ser cuidado.  
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O proprietário cuida do animal que requer seus cuidados. O comportamento  

manifestado pelos animais fornece a percepção para as pessoas de que seu amor é 

correspondido, sua dedicação é aceita e retribuída. Equivalente ao sorriso, 

vocalização diferenciada, olhar, que a mãe recebe de seu bebê. No entanto, nem 

sempre quem alimenta, fornece água, cuida é a figura de apego do animal, mas sim 

quem lhe dá afeto. 

 

9.3.5 Percepção de afeto correspondido 

 

P.P.: “Fazia festa para todos de casa, meus filhos e netos, para ele era tudo 

igual..... Quando ele não estava doente e meu neto chegava da escola ele corria 

para encontrar com ele, dava volta de uma porta para outra.” 

 

P.Z.: “Olha......Acho que.... para mim......, primeiro foi uma descoberta muito gostosa, 

muito importante que é justamente esta relação com animal, coisa que eu não 

conhecia. Segundo, é de como você pode estabelecer uma relação maravilhosa com 

o animal e como ele te corresponde,  te dá em termos de retorno, quer dizer 

existe um vínculo, existe uma ligação que não é falada....., que não é ensinada, 

entendeu...mas se estabelece um vinculo assim que é uma coisa impressionante. E 

como eles têm sensibilidade, .[...]... para sacar em determinadas situações que você 

está mais nervoso, mais irritado ou se você está legal. Como eles precisam se 

comportar, como eles se adéquam ao seu jeitão. É uma coisa maravilhosa. Eles te 

protegem e ficam mais tensos ou tranquilos. A alegria de [...] correr, passear no 

parque. Pedem para sair, comer, [...] é uma coisa impressionante...”  

 

P.U.: [Saia de casa] “Somente para ir ao médico e na igreja, porque quando eu saia, 

o Pluto latia e chorava muito. Tinha vizinho que reclamava.” 

 

P.Y.: “Se tem vínculo maior com um ou outro eu não sei explicar. E eu sentia isto 

da parte dele também [.....]..”  

 

P.W.: Tivemos outros e um que era um espetáculo, impunha respeito para tudo, 

este me adorava e deixou muita saudade e ficou muito doente [.....], era um 

cachorro espetacular.  Outro cachorro que tivemos, quando a gente ia sair com o 

carro, para a gente não sair com o carro, ele mordia a roda do carro e, quando 

saia ele rasgava o pneu, compramos vários pneus, meu marido mandou fazer um 

protetor de pneu, mas não adiantava. [.....] Este morreu de velhice mesmo. Este 

cachorro deixou muita saudade. 
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P.W.: [Outro cachorro] Ah se ele ouvisse a voz da minha filha, ele dava a volta pelo 

terreno e pulava o muro atrás dela. Se ela estivesse lá embaixo ele ficava lá com 

ela.  Era uma coisa infernal. 

 

P.X.: [Outros filhos] Todos eles gostam de animais. Tem um que chega do serviço e 

já pergunta por esta que tenho agora. Ela sobe no sofá em cima do meu marido. 

 

 [O cachorro] “estava sempre ao meu lado, o carinho era contínuo e 

recíproco, bastava a presença dele.” PV63. 

 

 “Às vezes [o cachorro] ficava puxando meu braço com a patinha, mas na 

maior parte do tempo ficávamos bem pertinho, então nem eu, nem ele 

precisávamos pedir nada um para o outro. Só nos olhávamos. Nosso olhar 

talvez fosse nosso maior gesto de amor. Eu sabia o que ele sentia e ele 

sabia o mesmo em relação a mim”. PV70. 

 

 Os participantes falaram do comportamento de apego com a busca de 

proximidade por parte do animal e também, presença de comportamentos de 

ansiedade de separação quando precisavam deixá-los em casa. 

 Chapman (1999), Horwitz e Neilson (2008), Landsberg; Hunthanuse e 

Ackerman (2003),  Serpell e Jagoe (2000), Mugford (2000) e os brasileiros Soares, 

Pereira e Paixão (2010) citam comportamentos considerados de ansiedade de 

separação dos animais, quando eles não têm acesso aos membros da família.  

 Comportamentos de ansiedade de separação em cães e outros animais,  

demonstram de forma implícita que eles apresentam comportamentos de busca e 

manutenção de proximidade em relação aos proprietários. Sendo que um ou mais 

de um, dos membros da família pode ser a figura de apego.  

 Para o relacionamento humano, quando a figura de apego não está presente 

injustificadamente, a ansiedade de separação é normal e inevitável (BOWLBY, 

1997).  

 Na relação ser humano e animal, quando ocorrem comportamentos 

interpretados como sendo de apego ou de ansiedade de separação, o proprietário 

sente-se a figura de apego do animal, mesmo que não conheça as concepções dos 

termos, é simplesmente uma condição de autoimagem de seu mundo presumido, de 

sentir-se necessário, amado e recompensado pelo cuidado fornecido, entre outras 

necessidades satisfeitas que precisariam ser melhores exploradas individualmente. 
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9.3.6 Vínculo de outros familiares 

 

 Seguem os relatos dos entrevistados mencionando quais os integrantes da 

família, eles consideravam mais vinculados ao animal falecido. 

 

P.P.: “Minha filha mais nova.” [era a mais vinculada]. 

 

P.Z.: “Minha esposa [...]. Minha esposa sempre gostou de animais [...]. Esta coisa de 

ligação com animal, foi uma coisa que acabei aprendendo com ela. Onde eu morava 

não tinha este hábito de ter animal.”  

 

P.W.: “O vínculo é bem nítido. Temos um cachorro que quando minha filha chega e 

senta no banco do terraço, ele não deixa ninguém chegar perto dela e nenhum outro 

cachorro. E uma cadela que senta embaixo de um banco que sento, fica embaixo do 

banco e também não deixa chegarem perto de mim, atacam não para machucar, 

para morder; mas para defender o espaço.”  

 

P.X.: “[...] Meu marido até chorava, porque ele é muito apegado na criação [...].” 

 

 Três entrevistados, PP, PZ, PX não se designavam como sendo os mais 

vinculados ao animal falecido e sim outra pessoa da família. No entanto, percebeu-

se no decorrer da entrevista, que PX apresentava maior expressão de sofrimento 

pela perda, sugerindo que se considerava figura de apego do animal. PW relatou o 

vínculo com outros animais da família. Nos casos em que as famílias possuíam 

vários animais existia maior número de díades.  

O animal para cada familiar representa uma função dependendo de suas 

necessidades, porém de qualquer forma “não é „apenas um cachorro‟, mas seu 

amigo, defensor, e herói”, que não deixa de dar afeto ao dono que está doente, ou 

idoso, não discrimina (MEYERS, 2002, p. 252). Vale ressaltar também, o apontado 

por Sife (1993) o animal terá funções psicológicas específicas para cada pessoa.  

Quando uma pessoa forma um vínculo afetivo com um animal, é porque este 

animal preenche algumas de suas necessidades individuais; pois se não fosse 

assim, mesmo vivendo em uma mesma casa, a relação com o animal pode ser 

importante, mas apenas uma relação, sem investimento e envolvimento afetivo. 
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9.3.7 Animal preferido dos participantes 

 

P.P.: Gosto mais de cachorro, mas se tiver gato trato bem também [....]. 

 

P.Z.: [Considera que o vinculo é maior] “Com os cachorros.” 

 

P.U.: “Não desgosto [de gato]. Prefiro cachorro, porque acho gato muito fujão, o 

cachorro é mais amigo.” 

 

P.W.: [......] Para apartamento é melhor gato, não dá trabalho nenhum. Para casa 

não, é melhor o cachorro. Agora para companhia é o cachorro, sem dúvida. Ele se 

intera tremendamente com a gente, agora o gato não é assim é mais pelo local.” 

 

P.Y.: [Cachorro] “Gato não. Nunca tive.” 

 
P.X.: [Tem cães e gatos]. 

 

 Dos 6 participantes, 4 preferem cachorros, é uma amostra pequena. Pelos 

relatos transmitem a ideia de que o cachorro é mais próximo, mais companheiro. Na 

pesquisa virtual realizada neste estudo, encontrou-se que para (83%), 298 

respondentes a perda de um cachorro (macho ou fêmea) tinha marcado suas vidas. 

O gato tinha sido notável na vida de 62 participantes. 

 Pela estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 

Animais de Estimação – Abinpet 23 17 , o cachorro continua tendo a preferência 

nacional e calcula-se que em dez anos esta situação se reverta, com o aumento do 

número de gatos em relação ao de cães, já que está é a população animal que mais 

tem crescido nos últimos anos e justificada por serem animais que exigem menos 

cuidados de seus proprietários.   

Esta é uma situação que poderá se confirmar ou não. Uma das explicações 

para preferência de cães pode ser a citada por Beck e Katcher (1996), de que os 

cães são mais joviais, do que os gatos que parecem e se comportam de modo mais 

independente, como adultos. 

                                                             
17 Matéria de Duda Teixeira. Disponível em: < http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-indice-big-cat>. 

Acesso em:  28 maio 2013. 
 

http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/o-indice-big-cat
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Neste sentido, os cães por parecerem eternas crianças, apresentam 

comportamentos que eliciariam mais o comportamento de cuidar do que os gatos 

que parecem ser mais independentes e muitas vezes fogem, como mencionado por 

dois dos participantes. Outra questão que pode ser levantada aqui, é que o risco de 

sofrer tendo gatos poderia ser maior pelo fato deles fugirem ou sumirem. 

 

9.3.8 Influência dos estilos de apego dos donos na relação com os animais 

 

 Parkes (2009) levou em conta estilos de apego primários e suas repercussões 

no luto, considerando a conexão entre amor e perda. 

 Esta autora antes de iniciar este estudo, não tinha pensado nesta 

possibilidade, mas ao finalizá-lo reflete que seria interessante investigar os estilos de 

apego infantis e adultos de proprietários e sua influência na interação com o animal 

de estimação. Pessoas com apego seguro apresentariam um vínculo afetivo com o 

animal, mas sem as propriedades do apego. Pessoas com apego inseguro evitador 

em relação às figuras humanas podem desenvolver a percepção de obterem 

segurança e conforto com a presença da figura de apego animal. Outras com apego 

inseguro ansioso/ambivalente teriam a percepção de serem figuras de apego do 

animal, que traz sentimento de serem necessárias com melhora da autoestima. 

Indivíduos com apego inseguro desorganizado, não desenvolveriam um vínculo 

afetivo com o animal, seria apenas uma relação ou formariam uma relação de 

dependência do animal, que é diferente de apego.  

Foi realizada apenas uma entrevista, o que não possibilitou avaliar os estilos 

de apego infantis e atuais. No entanto, a análise dos resultados da entrevista 

presencial, sugere que PY apresenta um estilo de apego ansioso, pois se percebia 

como figura de apego do animal falecido e sentia-se culpada em relação aos 

cuidados fornecidos ao animal e por ter decidido pela eutanásia. PX parece 

apresentar um estilo de apego inseguro evitador, relata conflitos conjugais por causa 

da preocupação do marido com os animais, apresentou episódio hipertensivo depois 

da eutanásia, tendeu a adiar o luto com a aquisição de outro animal, logo após a 

perda, fez associações da chegada do animal em casa, com início de doença do 

irmão e depois pelo diagnóstico que causou a morte de ambos, descreve seu animal 

com fobias. PU denota apresentar apego inseguro misto de evitador, para 
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relacionamentos humanos e ansioso/ambivalente pelo animal falecido, que tinha 

funções de figura de apego para ela, neste caso, não chega a ser um apego 

inseguro desorganizado, porque ela é religiosa e confia em um ser divino. Os 

participantes P, Z e W demonstraram ter vínculo afetivo pelos animais falecidos, 

porém sem a percepção dos componentes apego-cuidar como essencial, mesmo 

cuidando dos animais, não se consideravam pela entrevista suas figuras de apego, 

ou os viam com funções de figura de apego, inclusive citam outros integrantes da 

família como sendo os mais vinculados ao animal falecido.  

Para atingir este objetivo de avaliar os estilos de apego de enlutados pela 

morte do animal de estimação, poderia ter sido utilizada a Entrevista de Apego 

Adulto (AAI), que Santos (2000) traduziu para sua pesquisa de mestrado, para 

estudar o apego romântico entre adultos casados. 

Sendo assim, somente outros estudos poderão avaliar se estilos de apegos 

atuais mantiveram os formados na infância ou se sofreram modificações e se têm 

repercussões na interação com animais de estimação, que podem ser realizados 

com população de pessoas não enlutadas.  

 

9.4 Circunstâncias da morte do animal 

 

As informações a seguir em forma de categorias são relevantes, pois podem 

ser fator de risco, para luto complicado pela morte do animal de estimação. 

 

9.4.1 Caracterização  

 

 Foram consideradas e incluídas algumas informações de caracterização dos 

animais falecidos que poderiam influenciar no processo de luto: a) [idade do animal] 

que remete ao tempo de convivência com o enlutado, em casos nos quais foram 

adquiridos ainda filhotes; b) [se tinha um único animal ou outros] o vínculo do 

proprietário com um único animal poderia ser mais intenso; c) [tempo decorrido 

entre a morte do animal e a entrevista] para avaliar presença das reações de luto 

e recursos de enfrentamento; d) [motivo da morte] algumas circunstâncias da 

morte do animal podem ser mais traumáticas para o enlutado, tais como mortes 

inesperadas: por atropelamento, envenenamento; por necessidade de autorizar a 
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eutanásia; em uma situação em que o proprietário teve a percepção de que o animal 

morreu para salvá-lo entre outras.   

 

P.P.: a) [15 anos]; b) [único]; c) [11 meses]; d) [“deu problema de coração, né.. 

Coraçãozinho fraco.... No final, acho que ele teve diabete também. A gente foi 

tratando na medida do possível. Eu não queria sacrificar. Ele ficou muito debilitado, 

ele subia a escada e quando chegava lá em cima desmaiava. Dava convulsão. 

Umas 3 ou 4 vezes achei que ele tinha morrido, tadinho, porque ele ficava 

desmaiadinho.[...] Ele enxergava bem pouquinho [...] morreu de velhinho... Velhice 

mesmo, né.”] 

 

P.Z.: a) [10 anos]; b) [tinha outros]; c) [2 meses]; d) [“na realidade ela passou por 

uma série de problemas de saúde..., apareceu com um tumor [.....], e não podia 

operar, porque ela estava grávida e com a gestação aumentou. Precisou esperar ela 

dar a luz, terminar de amamentar, para fazer alguma coisa.[....]. Depois ela 

apresentou outro nódulo [....] e optamos também por tirar [....]. Ela teve uma 

recuperação muito boa e um ano depois apareceu outro nódulo [....] e aí a coisa 

piorou....e ela morreu [...].”] 

 

P.U.: a) [15 anos]; b) [único]; c) [4 meses]; d) [“começou a emagrecer, emagrecer 

[....] e quando foi ver ele tava com a doença do carrapato.[...]. Tomou injeção.... e 

tinha remédio importado,  comprimido para dar um de noite e outro na hora do 

almoço para não ter dor, ele nunca teve dor, mas ele teve trauma ficou com as 

patinhas..., sabe que nem gente que tem derrame assim..., ficou com as patinhas 

assim...mas ele andava bem..., não andava mais como antes, com a coleira, andava 

assim pelo quarteirão. Ultimamente ele tava demorando muito para levantar.... Teve 

um dia que precisei levantar ele 7 vezes [...].”]. [O afilhado levou o cachorro para a 

clínica, quando voltou informou que o Pluto tinha morrido]. 

 

P.Y.: a) [10 anos]; b) [tinha outros]; c) [7 meses]; d) [eutanásia]. [“Foi a pior 

decisão da minha vida, porque assim......eu queria que ele sarasse, lógico né, 

mas.....ao mesmo tempo eu falava: ah meu Deus se não tem jeito leva, porque eu 

não queria sacrificar, porque é uma decisão muito triste, mas assim a veterinária 

falou ele tá sofrendo, ele só gritava e para ele não gritar tinha de ficar sedado, então 

ela disse: “você quer levar ele para casa, mas ele vai viver sedado”..... E como era 

um cachorro apesar de doente, bem cuidado, como ele ia viver sedado?, quanto 

tempo mais? [....]..Meu marido falou: “você é quem sabe, a última palavra é sua, mas 

se não tem mais jeito, se você gosta tanto dele” [...].”] 

 

P.Y.: “[....] Eu já tinha conversado bastante com o pessoal e embora a gente goste 

muito, não sou contra sacrificar, mas quando é da gente..... Hoje mesmo falei 
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para uma pessoa, porque ela está com um com tanto problema, falei para ela levar 

na clínica, pedir uma opinião, [...], se não adianta mais, sacrifica; mas é fácil falar 

quando é do outro......, mas quando é seu........por mais que você tenha sua 

opinião formada.......de não querer deixar sofrer....” 

 

P.W.: a) [6 meses]; b) [tinha outros]; c)[2 meses]; d) [“ele teve cinomose [...]. Fez 

tratamento com um médico veterinário que fez tudo que podia. Depois de muito 

tempo internado acabou vindo a falecer.”]  

 

P.X.: a) [12 anos]; b) [tinha outros]; c) [7 meses]; d) [eutanásia]. [“O médico deu 

um prazo de 3 meses, mas ela não durou 2. O doutor falou, ou então se vocês 

quiserem sacrifica ela...mas..... e meu marido começou a chorar, chorar, chorar; 

porque não queria fazer isso e o médico falou só que se vocês continuarem 

chorando,.....[chorou].... não vai ser fácil para mim, porque não é fácil para mim 

também. Então eu falei...[chorou]...,então o senhor faz.....e meu marido falou eu não 

vou assinar e eu falei, eu assino. Eu assinei. [....].”] 

 

 As circunstâncias da morte dos animais de alguns dos participantes poderiam 

levar a um processo de luto complicado: ter um único animal em casa (PP, PU); 

morte em virtude da eutanásia (PY, PX); doença sem prognóstico de cura (PZ, PW). 

Todas as condições são marcadas pela dor da perda, a diferença, todavia, é que o 

processo de luto poderá ocorrer de forma mais natural.  

O luto pode ser normal ou complicado, dependendo de características do  

enlutado; da fase do ciclo vital em que se encontra sua família; da qualidade do 

vinculo formado com o animal (FUCHS, 1987; QUACKENBUSH e GRAVELINE, 

1988), bem como de fatores relacionados ao animal: a) idade; b) condições de 

saúde; c) circunstâncias de sua morte (eutanásia, desaparecimento, atropelamento) 

(TRIEBENBACHER, 2000).  

Um dos participantes evitava referir-se ao animal falecido mais recentemente 

na data da entrevista (PW), três denotavam maior ansiedade de separação (PU, PY 

e PX). Os participantes que se mostravam mais regredidos foram (PP e PU). Pela 

doença do animal, PZ sabia que a Perola não teria muito tempo de vida. O animal de 

PP tinha morrido há 11 meses da data da entrevista e ela estava resistente para 

falar sobre a perda, apesar de ter consentido em participar da pesquisa, a entrevista 

precisou ser reagendada, porque ela tinha esquecido.  
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9.4.2 Procedimentos no final da vida do animal 

 

P.P.: “No carnaval, do ano passado, eu deixei de viajar, porque ele  tava ruinzinho 

precisava dar os remédios, certinho. Não ia deixar ele com uma pessoa estranha. 

Ele melhorou, mas depois de 6 meses, começou com falta de ar.... Foi muito duro..... 

Foi muito assim....triste para mim ver ele assim e não poder fazer nada.” 

 

P.Z.: “Ela fazia as cirurgias, passava aquele período na UTI [...]. Em dois anos 

[foram várias] cirurgias e todo processo de recuperação. [....]. Na verdade, por conta 

deste problema [....]. Ela tava com metástase [...]. Queríamos dar uma qualidade de 

vida boa com tempo maior. Amadurecemos esta ideia. Na primeira cirurgia ela fez 

quimioterapia. Nessa última cirurgia [....]  começou a fazer uma sessão de 

quimioterapia. E a gente chegou a conclusão que não fazia mais sentido continuar. 

 

 P.U.: “Cachorro tem que ser assim se pega cachorro tem que cuidar se é para judiar 

não pega. Tinham os tapetes onde ele ficava, o colchão dele, os lençóis. Tirava tudo 

para lavar e desinfetar [...]. Um dia antes ele tomou os remedinhos dele....[...] até na 

hora do almoço veio me procurar, porque eu dava fruta para ele, laranja, pêra, maçã, 

ele comia todas as frutas que eu comia.... 

 

P.Y.: “O Átila sempre ficou comigo, eu não tive coragem de deixá-lo dentro do canil. 

Se eu não saísse com ele, ele não andava [...], por isso que ele engordou também. 

Quem o via falava: “mas você tem espaço”. Eu tinha espaço, mas ele só saia, se eu 

saísse, nos últimos tempos eu estava colocando uma guia nele e falava vamos 

caminhar, caminhava uns 10 minutos, para ver se ele emagrecia um pouquinho, 

porque ele ficava muito dentro de casa comigo..... Levava ele para fazer xixi e ele 

tinha que ver que eu tava esperando, senão ele cortava o xixi no meio, com medo de 

que eu entrasse, vinha correndo para ficar perto.” 

 

P.W.:  [......]. “Ele começou a apresentar este problema com uns 3 meses de idade. 

Foi internado várias vezes. Internava [....] e saia, ficou neste vai e vem.”[....]. Teve 

morte natural. 

 

P.X.: “O doutor falou: “a notícia que tenho para dar para vocês não é boa, porque 

achei um tumor na boca dela [....]”. Ele falou que tinha um oncologista... que vinha e 

se quisesse tratar dela, que teria que fazer um monte de exames. “Então tá bom”  eu 

disse, mas o tumor pode ser benigno. Ele disse que não, que o que ele achou era 

maligno. “Se a senhora quer passar com o oncologista a senhora é quem sabe, 

porque ela tanto pode durar uns 3 até uns 8 meses vai depender, vai levando o 

tratamento” e me deram o telefone dele, para eu decidir se ia marcar. Ele disse, 
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porque é um processo doloroso e vai ser tanto para a senhora como para seu 

marido... [chorou].. mas ela não podia ficar com dor, né. Marquei a consulta [...].” 

 

 Quando o proprietário recebe um diagnóstico em que não há perspectiva de 

cura ou boa qualidade de vida para seu animal de estimação, inicia-se um processo 

de luto antecipatório. Ele depara-se com as perdas de como era o animal antes da 

doença, com as decorrentes do tratamento e com as da iminente morte do animal. 

Surgem sentimentos de impotência perante a perda da saúde. Comparativamente 

ao que ocorre quando familiares tem conhecimento de que seu ente querido humano 

não tem prognóstico de cura. 

 O luto antecipatório começa antes da morte, quando a pessoa ou familiar 

recebe o diagnóstico de doença crônica e se depara com a gravidade da 

enfermidade e perdas decorrentes (FRANCO, 2008). Entre estas perdas estão a 

independência, afastamento do trabalho de amigos e familiares (KÓVACS ,2008). A 

morte social ocorre antes da biológica (HELMAN, 2003). Estas perdas remetem o 

enlutado aos três tempos: passado, presente e futuro (RANDO, 1986). 

 No caso dos animais como citado por Lantzman (2004), eles são os pacientes 

e os proprietários os clientes. No consultório, quando o médico veterinário fornece o 

diagnóstico de uma doença grave, o silêncio prevalece, exceto pela cauda do 

paciente que bate na mesa (AZEVEDO, 2008). O animal, ou seja, o paciente é o 

único que não entende o que está acontecendo.  

Ao sair do consultório o cliente, atordoado, sabe que passará por um doloroso 

processo para evitar que o animal sofra, com tratamentos, cuidados e tempo 

despendido, similares aos dos relatos dos participantes da entrevista, que 

descreviam o sofrimento com o padecimento do animal e traziam questionamentos 

sobre a qualidade de vida que eles teriam nas condições que se encontravam.  

 Dois participantes da pesquisa online, que tinham vivenciado luto 

antecipatório, descreveram como foi a despedida: 

 

 “Ao longo da doença, já fomos conformando-nos com sua morte. Já foi sendo 

uma despedida.” PV4. 

 

 “Eu escrevi uma carta para ele, com tudo o que estava sentindo. Embora ele 

estivesse doente, a morte foi inesperada, pois ninguém sabia que a doença 

estava tão avançada.” PV119. 
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Depois da morte do animal de estimação outra decisão difícil de ser tomada é 

sobre o destino do corpo. Os rituais funerais que ajudam no processo de luto, 

geralmente não ocorrem após a morte do animal (DOKA, 1989). 

  

9.4.2.1 Destino dado ao corpo  

 

As reações do enlutado são diferenciadas, dependem dos seus recursos para 

lidar com a perda. PY ficou na sala no momento da eutanásia para levar o corpo do 

animal para ser enterrado, mas não quis olhar o procedimento fatal. PX acompanhou 

a aplicação, mas deixou o corpo para que a clínica tomasse as providências. PP 

entregou pessoalmente o corpo do animal para o funcionário da prefeitura. 

 

P.P.: [Ligou para a prefeitura] “ [...] Eu liguei era umas 9 horas e 12 horas eles 

buscaram. [...] A veterinária falou que eles buscam todos e depois cremam. Acho 

que ele foi cremado.” 

 

P.Z.: “Então.......Eu acabei levando o corpo dela para a chácara, onde está enterrado 

o outro....... Era um lugar que sempre iam com a gente, curtiam muito tem a história 

deles também.” 

 

P.U.: [O animal ficou na clínica, para encaminhamento]. 

 

P.Y.:“Eu fiquei na hora [da eutanásia], mais para levar ele para enterrar [...]. Eu 

enterrei no terreno [....]. A gente foi lá e meu marido ficou esperando e ele também 

gostava. [...]. Um senhor que trabalha lá fez a cova para enterrar.....” 

 

P.W.: “[...] a própria clínica enviou o corpo para cremação.” 

 

P.W.:  [Geralmente] “eles são sepultados. Os que falecem ou a gente manda 

sacrificar, por necessidade,  porque a gente evita ao máximo fazer isto, só 

quando tem que amenizar o sofrimento mesmo, não tem mais jeito, a gente 

conversa com a família e é uma atitude que a gente tem que tomar.”  

 

P.X.: “A Mel, a gente deixou na clínica, meu marido nem quis ver e eu não quis que 

ele visse, porque...[...].....não quero que ele passe nervoso. Ele já briga comigo... 

nossa ele se preocupa com criação, menina do céu.... como ele se preocupa...” 
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 Dois participantes enterraram o animal em chácara; outros três ficaram na 

clínica para que realizassem os procedimentos de encaminhamento do corpo e um 

foi levado por funcionários da prefeitura, que é o mesmo destino ignorado dos que 

ficam nas clínicas. As duas opções mais escolhidas pelos participantes da entrevista 

presencial refletem as dos respondentes da pesquisa virtual. Neste estudo, 133 após 

a morte do animal o deixaram na clínica (37%) e 90 deles enterraram no jardim da 

residência ou sítio (25%). A escolha é dirigida para a vivência de um luto individual 

ou familiar. O enterro, a cremação e o velório são rituais de despedida para seres 

humanos reconhecidos pela sociedade, e na morte de animais de estimação estes 

rituais são raros. Seguem três respostas dos denominados neste estudo de 

participantes virtuais (PV) que abordam este quesito: 

 

 “Muitas pessoas, especialmente as que nunca tiveram um animal de 

estimação, não entendem que o animal pode realmente se tornar um 

integrante da família. Não entendem que esse animal é muito amado, e 

consequentemente acham [...] que os rituais de despedida [como velórios] 

são uma excentricidade.” PV 316. 

 

 “Hoje em dia tornou-se modismo ter animais de estimação [...] mais tolerável, 

mas ainda muita gente tem preconceito ou acha bobeira o luto. Creio que 

existem alguns casos exagerados, como velórios de animais de estimação, 

por exemplo, mas a dor, o luto, seja por quem for, deve ser respeitado.” PV 

320. 

 

 “[...] Algumas pessoas acham exagero, por exemplo, o enterro e o choro. Eu 

acredito que seja uma vida como qualquer outra e merece o respeito do luto 

[...].” PV149. 

 

 A preferência encontrada neste estudo de deixar o animal na clínica para que 

fosse providenciado o encaminhamento para o aterro sanitário, e enterro em 

sítio/jardim da residência está em consonância, com a da população dos Estados 

Unidos mencionada por Beck e Katcher (1996). O enterro do animal de estimação 

em propriedades particulares requer alguns cuidados como lembram Quackenbush 

e Graveline (1988), em relação à profundidade da cova, em virtude de contaminação 

do solo, ou possibilidade de animais cavarem o local tendo contato com os restos 

mortais, podendo adquirir infecções.  
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Os rituais de luto pela morte de um ente querido, para Helman (2003), têm 

função psicológica, social e protetora. Os rituais ajudam o enlutado a se 

conscientizar da perda (PARKES, 1998). A falta de rituais de luto na morte do animal 

de estimação caracteriza a perda não reconhecida pela sociedade (DOKA, 1989). 

Sendo assim, a realização destes rituais após a perda do animal, pode ser um 

caminho positivo e terapêutico para os enlutados (ROSS e BARON-SORENSEN, 

2007).  

 A modalidade, por exemplo, enterro em cemitérios de animais ou cremação, 

ambos com tempo para despedida, pode ajudar o enlutado a lidar com sua dor, 

recebendo suporte social. Alguns participantes escreveram os motivos pelos quais 

não utilizaram estes serviços: 

 

 “Ele foi para uma cirurgia e morreu.[...]. Não tivemos recursos financeiros 

suficientes para uma despedida adequada.” PV115. 

 

 “Era muito caro.” PV66. 

 

 “Sei que já existe cemitério para animais, mas são muito caros!” PV265. 

 

 Seguem relatos de participantes virtuais em relação ao ritual de despedida 

que efetuaram: 

 

 “Muitas orações e depois da cremação, espalhei as cinzas no parque que 

costumávamos frequentar.” PV37. 

 

 “Oração e depois enterro em um jardim, com marcação do local”. PV41. 

 

 “Joguei as cinzas na praia que ele mais gostava.” PV82. 

  

 Quackenbush e Graveline (1988) consideram que estes gestos que são 

administrados com respeito e dignidade trazem conforto ao enlutado. Parkes (1998) 

ao se referir à morte de pessoas, cita que os rituais de despedida podem não ter 

valor para os mortos, mas para o enlutado pode trazer sentimentos positivos e 

negativos também, quando traz lembranças de um corpo mutilado e que não 

apresentava aparência de tranquilidade.  
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 A opção pela não utilização dos serviços para cremação e enterros em 

cemitérios para animais pode estar relacionada aos preços. Existe o Projeto de Lei,24 

que se aprovado permitirá que pessoas proprietárias de túmulos em cemitérios 

municipais de São Paulo possam enterrar também seus animais de estimação 

nestes jazigos. Entretanto, dificuldades para lidar com a própria perda e por acreditar 

que esta perda não é reconhecida pela sociedade estão envolvidas na preferência 

por deixar o corpo do animal na clínica, para as devidas providências, evitando-se, 

então, vê-lo e realizar a despedida.   

 

 9.4.2.2 Despedida 

 

P.P: “Quando vieram buscar ele. Tava enrolado nos paninhos. Eu levei ele na 

caixinha, fui descendo chorando, e disse vai Mickey, você foi muito amado. Falei 

para o homem não tem como não chorar e ele falou: “não..., a senhora tem razão, 

mais de 15 anos com a gente”, né. ...[Chorou novamente].....” 

 

P.Z.: “[...] A gente acordou e viu ela falecida na varanda. Em geral, eles dormem 

conosco no quarto e ....ela foi encontrada na varanda.[....] Ela dormiu no quarto 

[....],.... ela estava com o corpinho quente ainda.”  

 

P.Y.: [Eutanásia].......Mas ai.......foi difícil, eu não quis ver também, fiquei lá junto 

dele, mas meio que de costas. 

 

P.X.: [Eutanásia]. Ai do jeitinho que ela tava lá nem se mexeu, o doutor aplicou..... 

 

 Na pesquisa virtual, dos 178 participantes que responderam terem realizado 

algum ritual de despedida, (23%) 41 escreveram que para se despedirem de seus 

animais rezaram/oraram.  

 A despedida também dependerá do desejo do enlutado. No momento da 

eutanásia, depois da autorização para o procedimento, alguns proprietários querem 

estar presentes, outros não querem ficar e outros optam por não buscar o corpo. O 

mais relevante é que quando a morte ocorre na clínica veterinária, por eutanásia ou 

                                                             
24 Projeto de Lei 305/2013 de Roberto Tripoli e Antonio Goulart. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/notícia/brasil/projeto-de-lei-que-enterrar-caes-e-gatos-em-cemiterios-publicos-
de-sp>.  Acesso em:  28 maio 2013.  
 

http://veja.abril.com.br/not�cia/brasil/projeto-de-lei-que-enterrar-caes-e-gatos-em-cemiterios-publicos-de-sp
http://veja.abril.com.br/not�cia/brasil/projeto-de-lei-que-enterrar-caes-e-gatos-em-cemiterios-publicos-de-sp
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morte natural, o proprietário se desejar, tenha um tempo para ficar com o animal, 

sozinho ou com outros familiares, do modo que ele quiser. 

 Algumas pessoas não querem ficar porque tem medo de sua reação na hora 

da eutanásia. Também não há consenso entre os médicos veterinários em relação à 

permanência do cliente na sala (MCNICHOLAS e COLLIS, 1995). O cliente deveria 

inclusive ser atendido pelo psicólogo, antes ou depois do procedimento (ROSS e 

BARON-SORENSEN, 2007). 

 Decidir pela eutanásia ou pelo destino do corpo do animal não é uma tarefa 

fácil. O enlutado está envolvido com sua dor e muitas vezes pela culpa, se o 

procedimento não tiver sido esclarecido devidamente, ou por acreditar que deixou de 

fazer algo pelo animal, entre outros motivos. Observações em relação ao ser 

humano são subjetivas e, requerem um processo aprofundado com o enlutado para 

compreensão. Em relação ao animal são mais subjetivas ainda, como esperar um 

sinal dele, para autorizar o procedimento da eutanásia.  

 Para Sife (1993), quando os animais estão morrendo procuram ficar sozinhos, 

mas não sentem tristeza. Muitos estudos sobre comportamento animal são 

necessários para melhor entendimento do fenômeno observado.  

 

9.5 Processo de luto e reações diante da morte do animal 

 

 Enfatiza-se que esta categoria leva em conta a definição de luto, que é um 

processo com um aparato de reações diante de uma perda significativa (Bromberg, 

2000).  Estas reações não devem ser consideradas como fases, com sequências 

lineares, ou presença obrigatória, como citado por Parkes (2009). 

Sendo assim, as reações elencadas a seguir surgiram da análise dos relatos 

dos participantes, que corroboram com as constantes no luto pela morte de pessoas.  

 

9.5.1 Entorpecimento 

 

 O entorpecimento é caracterizado por confusão e desorganização, até que o 

enlutado perceba o que aconteceu, a perda sofrida (PARKES, 1998). 

 Alguns participantes virtuais (26) que não se despediram de seus animais, 

escreveram que os motivos foram: 
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 “Porque não tive condições. Era muito sofrimento.” PV: 19, 348. 

 “Estava sozinha, meio que entrei em choque. Eu gritava e não sabia o que 

fazer.” PV23. 

 “Porque achei que sofreria mais ainda.” PV56. 

 “Estava trabalhando, não tive coragem. [...]. Endureci.” PV63. 

 “Nem imaginei fazer qualquer despedida por causa do choque. Senti uma 

tristeza imensa pela morte [....].” PV76. 

 “Porque ficamos transtornados.” PV93. 

 “Fiquei tão triste que não pensei em nada.” PV105. 

 “Não tive coragem de / não quis: vê-lo morto.” PV: 113,161,176,288,325. 

 “Não estava com cabeça para isso.” PV156. 

 “Passei uma semana em choque. Não consegui fazer nada.” PV184. 

 “Fiquei tão abalada que na hora nem pensei, só após alguns dias.” PV195. 

 “Não tive vontade.” PV196. 

 “Nem pensei nisso, fiquei muito perdida e desesperada.” PV212. 

 “A dor era tanta que não conseguia pensar em nada.” PV236. 

 “Não fui ao seu enterro. Estava chocada e chorava muito.” PV278. 

 “Fiquei sem chão.” PV320. 

 “Fiquei muito triste. Queria apenas me afastar da situação.” PV323. 

 “Fiquei passada, realmente não esperava, fiquei atordoada.” PV326. 

 “Não iria aguentar a dor.” PV343. 

 “Ela morreu internada na clínica e optamos por não vê-la.” PV356. 

 “Fiquei tão mal, que nem tive cabeça pra nada, apenas paguei o veterinário.” 

PV360. 

 
Estas pessoas estavam diante da perda de um ser significativo que amavam 

e do rompimento de um estilo de vida, que desencadearia transformações. 

Garantias não existem neste momento, restam afloradas a insegurança e a dor. 

Para Parkes (2009), além da perda do ente querido, o enlutado 

frequentemente se deparará com ameaças à segurança e mudanças relevantes na 

vida e na família, ou seja, terá de rever seu mundo presumido.  
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Muitos participantes da pesquisa virtual escreveram que não quiseram ver o 

corpo do animal. A ideia de ver o corpo do animal para alguns enlutados é 

inconcebível  (SIFE, 1993).  

  Ver o corpo do animal e realizar a despedida é se deparar com a realidade, 

da perda sofrida e de que não tem mais volta. O vínculo somente poderá ter 

continuidade de outra maneira, o que gera no enlutado, ansiedade pela separação.   

 

9.5.2 Ansiedade de separação 

 

A ansiedade de separação pela perda de um ente querido humano é 

considerada por Parkes (2009) uma das principais reações do enlutado. Amiúde 

está presente como reação do processo de luto depois da perda ou, de acordo com 

Rando (1986), quando a pessoa fica diante da iminência do rompimento do vínculo. 

 

P.P.: [Disse que não queria sacrificar] “Não queria não... Um gatinho nós 

sacrificamos, mas ele eu não queria de jeito nenhum [.....]. Todo mundo da família 

[......]  queria muito bem a ele.” 

 

P.Z.: [Quando questionado se faria a eutanásia: respirou fundo].....”Era uma decisão 

difícil....de se tomar, mas se fosse necessário, pela situação....provavelmente sim.” 

 

P.U.: “É que nem leucemia. Meu afilhado já perguntou se ia perder o cachorro, a 

veterinária disse que não, mas teria um tratamento prolongado e de muito cuidado.” 

  

P.U. “Na minha certidão de óbito vai estar escrito, causa da morte: solidão e 

saudade.....[começou a chorar]...”  

 

P.Y.: “Aí tive que acabar sacrificando [.....], então eu não tava preparada...., porque 

quando o animal está sofrendo e vai indo cada dia pior e cada dia pior, você está 

preparada, você sabe que vai encurtar o sofrimento dele, mas ele não, ele tava bem, 

tava tudo controlado, tinha acabado de comprar,  alimentação especial. Foi assim 

muito rápido, eu não me conformava....” 

 

P.W.: “Falei [....] faça o que for preciso, porque quero este cachorro vivo.” 

 

P.X.: “Daí fui buscar ela de tarde, o doutor veio me entregar e pensei: Ai meu Deus 

do céu, será que aconteceu alguma coisa?, mas ela veio andando normal na coleira 
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e meu marido foi junto, porque ela não gostava de andar de coleira, tinha pavor, meu 

marido tirava a coleira e ela ia correndo e chegava primeiro que a gente no portão.”  

 

Ao abordar a questão do luto antecipatório na morte de seres humanos, 

Rando (1986) escreve que um de seus componentes é o luto pela ausência do 

amado no futuro. Considerando-se o vínculo do ser humano com o animal de 

estimação, esta condição pode ser pensada também para o proprietário do animal.  

Observam-se nos relatos dos entrevistados aspectos relacionados à 

ansiedade de separação, principalmente quando a perda permanente do animal  

estava associada com a decisão pela eutanásia. 

Neste processo estão envolvidos o animal que está sofrendo em demasia, o 

denominado proprietário e sua família e o médico veterinário que é responsável pela 

sentença e execução da morte daquele animal de estimação. Este momento é muito 

delicado também para o profissional pelos próprios sentimentos e para lidar com os 

clientes enlutados.  

 

9.5.3 Culpa 

 

P.Y.:“Ele ficava dentro de casa, até me sinto um pouco culpada pela morte precoce 

dele, ele morreu com 10 anos [...], ele engordou demais....., ele beliscava muito [....], 

tudo que a gente comia dava para ele...., até coisa que não pode, as crianças eram 

pequenas na época. Caia no chão ele pegava, bolacha de chocolate e a gente dava 

mesmo. Ele engordou demais e [....], ficou cego, mas não foi assim.....não 

sei...tomava insulina, alimentação  especial, tava tudo controlado eu não achava que 

ele ia morrer, mesmo depois de cego nunca fez xixi, nem cocô fora do lugar.” 

 

P.Y.: “Adotei um cachorro que apareceu na rua e não podia ficar solto. A gente 

pegou para ficar no fim de semana e na segunda ver o que fazia, mas acabou 

ficando. E o Átila ficou meio triste.....Eu percebi que  desestabilizou assim, 

desorganizou a matilha, eu tinha outros cachorros, não tinha só ele. [...] falei: “Ai 

meu Deus, será que porque peguei o outro cachorro de rua....” 

 

P.Y.: “Eu tentava me desligar do pensamento para não sofrer mais.... As pessoas 

me diziam, você fez a coisa certa, não adianta deixar sofrer, não se culpe...., você 

fez a coisa certa.” 

 

P.X.: “Então é assim..., a gente fica padecendo por causa de animal....Você acredita 

que a minha pressão chegou a ir a 20.... nessa época que tive que fazer isto... com 
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esta cachorra aí. Durante a época que eu tava cuidando dela, dando medicamento 

não aconteceu nada, depois que ela morreu, aí... minha pressão chegou a ir a 20.” 

 

 “Sinto culpa por não ter identificado logo o problema renal.” PV267. 
 

 Nas duas situações em que houve a necessidade de realizar o procedimento 

da eutanásia, encontram-se referência à culpa. PX algumas vezes não menciona a 

palavra eutanásia, porém comenta sobre o episódio hipertensivo. Um agravante 

para a decisão difícil que tomou é que não era de consenso com o marido. Nesta 

direção, Stewart, Thrush, Paulus (1989) citam manifestações psicossomáticas de 

proprietários de animais ao se depararem com uma doença sem prognóstico de cura 

ou boa qualidade de vida e pela gravidade precisam decidir pela eutanásia do 

amado animal. O sentimento de culpa também foi associado por PY, em relação aos 

cuidados dirigidos ao animal. 

Na pesquisa virtual, apareceram relatos relacionados à culpa pela eutanásia: 

 “[...] Internado sem recuperação. Vi-me obrigada a conselho do veterinário a 

sacrificá-lo, pois em vez de melhorar foi piorando. Não gosto nem de falar. 

Meus vizinhos me viram chorando e vieram me confortar. Recebi carinho e 

diziam pra não me sentir culpada, pois ele até que viveu muito [doença 

grave], pois sempre cuidei dele e dos outros com muito amor.” PV101 

 

 „Pedi perdão por sacrificá-la, pois era contra, mas não havia outro jeito. 

Agradeci por tudo que aprendi. Era uma filha para mim.” PV246. 

 

 “Durante muito tempo senti culpa por ter autorizado a eutanásia, mas depois 

vi que foi a coisa certa, pois ele estava sofrendo muito. Eu gostava muito dele 

para vê-lo sofrer daquele jeito.” PV269. 

 

 “Despedimo-nos dele, pedindo perdão, porque precisamos fazer eutanásia, 

achamos que assim seria mais humanitário, mesmo não querendo nos 

separar... mas seria egoísmo de nossa parte mantê-lo sofrendo [....].” PV324. 

 

Quando o animal está sofrendo, a eutanásia é a melhor forma de morte que 

lhe pode ser dada, pela decisão do proprietário. Neste ponto, os autores McNicholas 

e Collis (1995), Ross e Baron-Sorensen (2007), Lagoni (2011), Sife (1993) 

concordam. Salienta-se que o procedimento dever ser esclarecido, com moderado 

tempo de espera para que a decisão seja tomada com clareza, tentando evitar assim 
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que ocorra arrependimento (ROSS e BARON-SORENSEN, 2007), emergindo 

sentimentos de culpa e agravando o processo de luto (HART, 2000b), pois este é 

um momento em que o cliente necessita de suporte (FUCHS, 1987). 

Dependendo da qualidade do vínculo entre o proprietário e seu animal de 

estimação, a ansiedade de separação fará parte do processo de luto. Sendo assim, 

a opção pela eutanásia do animal, ao ser realizada sem um prévio preparo, pode 

resultar em um enlutado com raiva de seus familiares, dos profissionais que 

cuidaram do animal ou de si mesmo.   

 

9.5.4 Raiva/protesto 

 

Na morte natural do animal de estimação a raiva e o protesto muitas vezes 

estão presentes. 

 

P.U.: Quando ele chegou da clínica, eu perguntei “ Cadê o Pluto?” e ele falou, que 

ele tinha morrido. Eu não me conformava e ele disse: “se a senhora ouvisse o que 

a veterinária falou que seria o futuro dele a senhora ia se conformar. Mesmo que a 

senhora trocasse os panos com fezes que ele fazia no lugar que estava todo dia, 

não ia adiantar. Ele ia começar a se lamber”.... “ele já estava se lambendo.”  

 

P.U.: “[.....] Ele disse, agora a senhora pode ir na casa dos sobrinhos [disse os 

nomes]. Falei, eu não quero ir na casa de ninguém, quero meu cachorro. 

[começou a chorar]...Ele falou: “Ah madrinha este não posso te dar mais....” 

 

P.U.: [O afilhado falou] “Outro cachorro a senhora nem pensa em pegar.”   “Queria o 

Pluto, outro cachorro não.”  

 

P.Y.:“É isso, a única coisa que eu queria falar que eu não me conformo assim, que 

eu que queria tanto tá com ele e não posso e tem gente que larga, isso que não 

me conformo..., quando eu vi esse cara que abandonou o cachorro porque ficou 

cego, é porque a pessoa não quer ter trabalho, né.....a pessoa quer o bicho 

enquanto tá tudo bem. Nossa! Eu daria tudo para ter ele [Átila] comigo.....e a 

pessoa no primeiro problema abandona.” 

 

P.W.: .:  “Foi feita necropsia. [....] porque nós não nos conformávamos porque ele 

morreu daquela maneira, porque fizemos todos os exames, acompanhamos tudo.”  

 

 “Chorei compulsivamente e achei que meu marido foi negligente com o 

[cachorro].” PV21 
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 “Fiquei em choque, pois não esperava e nesse momento me lembro com 

clareza de ter sentido muita raiva de Deus. Fiquei extremamente revoltada por 

meses. Chorava todos os dias.” PV37. 

 

 “Primeiramente, disse que Deus não podia fazer aquilo comigo e chorei 

copiosamente.” PV82. 

 

 “Fiquei uma semana sem falar com meus pais, porque deram meu cachorro, 

pois não queriam que eu fosse para as baladas.” PV143. 

 

 “Fiquei inconformada.” PV279. 

 

 O enlutado pode ficar revoltado, até mesmo furioso com comentários de 

familiares e amigos, com quem ofereça outro animal, tentando amenizar seu 

sofrimento. Neste momento de dor está inconformado, sentindo-se abandonado. 

 Muitas vezes, estes comentários ou atitudes podem ocorrer, não porque a 

pessoa não gosta de animais ou não entende a dor do enlutado, mas justamente por 

não saber lidar com o sofrimento do outro, por não conseguir ver aquela pessoa por 

quem tem afeto, em luto, então na tentativa de atenuar o pesar de seu amigo ou 

familiar, podem provocar um padecimento maior.  

Para Quackenbush e Graveline (1988), Sife (1993), os enlutados deveriam 

procurar pessoas que possam compreender seu sofrimento, que tenham e gostem 

de animais, para poderem falar mais livremente de sua dor. 

 

9.5.5 Depressão 

 

Frequentemente enlutados recebem diagnóstico de depressão, quando na 

verdade estão em processo de luto por perdas de entes queridos e também por 

outras perdas (BOWLBY, 2004b). 

 

 “Chorei muito, por 1 semana, fiquei desnorteada, entrei em depressão.” PV30. 

 

 “Não parei de chorar por meses quando estava sozinha [...]. Tive depressão e 

acompanhamento psiquiátrico.” PV121. 

 

 “Chorei e fiquei muito deprimida.” PV167. 
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 “Choro, depressão profunda, tendo que fazer tratamento”. PV250. 

 

 “Conheço uma pessoa que quando perdeu seu cachorro entrou em 

depressão.” PV259. 

 

 “Tive princípios de depressão.” PV303. 

 

 “Fiquei triste e deprimida.” PV317. 

 

 “Fiquei deprimida por muitos meses.” PV319. 

 

Nas respostas que foram fornecidas para a questão referente às reações 

após a morte do animal, constata-se que os participantes da pesquisa online  

ficaram deprimidos após a morte do animal; porém não se sabe se houve 

diagnóstico clínico por um psiquiatra, as reações de luto podem ter sido percebidas 

e confundidas com sintomas de depressão.   

 

9.6 Aspectos de mundo presumido 

 

 O mundo presumido é individual, baseia-se nas próprias concepções e 

interpretações em relação ao mundo tidas como garantidas. “É nossa percepção de 

um mundo real”, mas não deve ser confundido com o mundo real (PARKES, 2009, 

p.47). 

 

P.P: “Todos animais que eu tive eu sofri muito com a morte deles.” [.....] [Não quer 

mais animais] [....] porque quando vai, a gente fica muito triste, sofre muito.... Já 

tivemos gato, sofri bastante também, não quero mais não.... 

 

P.X.: “[....] A gente pensa assim: ninguém é obrigado a gostar das coisas que a 

gente gosta como a gente não é obrigada a gostar das coisas que os outros gostam. 

Então [os animais] ficam todos presos para não perturbar a vizinhança.“ 

 

P.U.: “[...] este coração é traiçoeiro. A própria Bíblia fala: que o coração é 

traiçoeiro. Tenho uma amiga, que é muito amiga mesmo, ela viu o cachorro e 

perguntou: U. seu cachorro tá com dificuldade de se abaixar, por que você não 

sacrifica ele? Eu disse: Você nunca mais me repita isto.... Cachorro só sai daqui de 

casa para ser sacrificado se não tiver se aguentando em pé, se tiver se arrastando 

que nem jacaré, porque ai como é que fica...., mas ele felizmente até na hora do 

almoço veio me procurar...” 
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P.U.: “[...] Quando minha prima estava para casar descobriu que o noivo tinha uma 

filha, então desmanchou o noivado. O amor da vida da minha prima era outro, mas 

ele era muito materialista e ficou com outra que tinha dinheiro.” 

 

P.U.: “Se eu tivesse o cartaz que minha irmã teve eu não tava solteira hoje.  

Com 16 anos já tinha rapaz que queria falar com meu pai. Meu pai morreu numa 

semana e o rapaz uma semana depois casou com outra.” 

 

P.U.: [.....] Se tem uma coisa que não me arrependo é de ter ficado solteira. Para 

casar, o amor tinha que ser igual. Se eu gostava de um rapaz, ele não gostava de 

mim. Se um rapaz gostava de mim, eu não gostava dele [...]. 

 

P.U.: “Trabalhava [....] numa fábrica em São Paulo. [...]. A gente foi que nem 

palhaço, a aposentadoria foi diminuindo, diminuindo e agora é salário mínimo....”  

 

P.U.: “A médica disse: ele [familiar] não precisa de remédio [...], porque ele faleceu. 

Mas falou dura assim que nem um pau. O choque foi tão grande, mas tão grande e 

ai lembrei do aparelho que não funcionava, foi aquele aparelho... Ai eu peguei e falei 

que ia reclamar e ai me disseram: “você não tem certeza”. Eu não tenho certeza, 

mas desconfio [...].” 

 

 A participante P disse que não quer mais animais, porque sabe que quando o 

animal morrer sofrerá. Uma analogia que se pode fazer com a atitude da 

entrevistada é a relatada por Bowlby (2006), das crianças que tinham sofrido muito 

com as separações de entes queridos e não queriam formar novos vínculos. O que 

ela falou remete também ao citado por Parkes (1998, 2009, 2011), de que a única 

possibilidade de se evitar a perda é abster-se do amor. 

 A participante U. na entrevista falou de várias situações em que está implícito 

um mundo presumido em que as pessoas são traiçoeiras, que não se pode confiar 

no ser humano: a) amiga sugere que o animal que ela tanto amava fosse 

sacrificado; b) prima prestes a casar descobre que o noivo tinha uma filha. A prima 

encontrou o amor de sua vida que casou com outra que tinha mais dinheiro; c) um 

rapaz queria casar com sua irmã que era muito nova, não esperou e casou com 

outra moça; d) sente-se enganada pelo governo, em decorrência da diminuição do 

valor que recebe de aposentadoria; e) desconfia que a morte de um familiar tenha 

sido em virtude de problema em equipamento hospitalar. 
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A perda de um animal de estimação pode ter grande impacto para um idoso, 

as reações do enlutado dependerão do seu envolvimento com o animal, do quão 

central ele era em sua vida e pode ainda remetê-lo aos conflitos não resolvidos 

considerando perdas e mortes em outros contextos significativos que aconteceram 

no decorrer de seu ciclo vital, além do confronto com a própria morte (STEWART, 

THRUSH, PAULUS, 1989). 

 O animal da participante U. representava o amor incondicional que parece 

sempre ter buscado. Apresentou sentimentos ambivalentes em relação a não ter se 

casado. Com o cachorro era possível sua idealização de amar e ser amada 

igualmente. Ao perder seu animal de estimação que era sua companhia constante e 

fiel, estava sentindo-se abandonada. O animal foi levado para a clínica com a 

finalidade de receber cuidados e não voltou, restando-lhe a solidão e a saudade.  

Ao perder sua garantia de amor que somente o animal poderia fornecer, uma 

vez que ela considera os humanos traiçoeiros, seu mundo presumido foi atingido. 

Parkes (2009) escreve que ao se perder o mundo presumido, consequentemente a 

pessoa vai se sentir perdida.  

Observou-se que, para a PU, o impacto da morte de seu cachorro foi enorme, 

a ansiedade pela separação, a regressão e o sofrimento estavam evidentes; porém 

apresentava também pensamentos e atitudes voltadas para a restauração. A 

oscilação do Modelo de Processo Dual do luto fazia-se presente.  

  

9.7 Análise do luto pelo Modelo de Processo Dual 

 

As pessoas para lidarem com sua perda utilizam-se dos recursos disponíveis, 

que são as chamadas estratégias de enfrentamento ou adaptação. Neste estudo, 

escolheu-se utilizar o modelo de processo dual de luto de Stroebe e Schut (1999, 

2001) para identificar sua dinâmica nos relatos dos participantes. 

 

9.7.1 Pensamentos voltados para a perda 

 

P.P.: “Senti mais a perda deste último...., porque ele morreu nos meus braços... 

Ainda tenho saudade dele.” 
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P.Z.: “[Esposa] sente falta, saudade e verbaliza mais, o sentimento é diferente, pelo 

fato do impacto da ausência ser maior e difícil de elaborar.”  

 

P.U.: “Desde que ele foi embora eu fiquei nesta tristeza, no começo que ele morreu, 

meu coração doía...doía...[...]. Era assim minha vida com o Pluto, sofro tanto, sofro 

tanto  a perda deste animal, às vezes acho que vou morrer de saudade [....]. Sinto 

muita saudade do meu cachorro”...[chorou]...... 

 

P. U.: “Ele, sei que não volta mais [....].” 

 

P.Y.: “No mês passado, ele ia fazer 11 anos. Foi assim, a primeira vez que ele não 

tava junto”......[chorou]... 

 

 A oscilação presente no processo de luto é uma dinâmica que permite a 

reorganização do enlutado conforme citado por Parkes (1998). Foi possível observar 

a oscilação entre pensamentos e discursos de atitudes voltadas para a perda, 

saudade, tristeza, dor, impacto da ausência, consciência da perda e atitudes 

voltadas para a restauração apresentadas na sequência. 

 

9.7.2 Atitudes e pensamentos voltados para a restauração 

 

P.P.: [Companhia] “Tenho sim, graças a Deus. Tenho 4 netos, um mora aqui e os 

outros sempre estão por aqui. Eles moram perto. Eu adoro!” 

 

P.P.: “[...] quando meu filho e a família mudarem pretendo ir para um apartamento, 

porque para ficar aqui teria que fazer uma grande reforma.” 

 

P.Z.: “Hoje, os filhotes ocupam um pouco este lugar.” [do animal falecido]. 

 

P.U.: “Orei tanto pra Deus e ele me ajudou muito....aquela dor passou graças a 

Deus.” 

 

P.U.: “[...] Agora tem dois gatos da rua que dou ração [....], eu to lavando a louça e 

eles vêm ai comer [....] eles tão se achegando tanto que já nem se incomodam de 

ver a minha pessoa.” 

 

P.U.: Tem uma [prima] que vem para ficar comigo na próxima semana. Não para 

fazer serviço, mas companhia. [....] vem para fazer companhia [por alguns dias]. 
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P.Y.: “[...] Até por ter outros bichos, você tem de levantar e cuidar, não dá para ficar 

deitada e chorando. Você tem que.....eles precisam de você, você tem que acordar 

para a vida e cuidar deles que estão ai.”  

 

P.W.:  “Mantenho [outros animais] e estou sempre renovando, para substituir 

também estes animais que a gente perde.” [....] Todo mundo sentiu, mas a gente 

procura colocar outra coisa no lugar, já estou com promessa de outro cachorro.” 

 

P.X.: A Mel morreu em abril, um mês depois eu trouxe [a outra].  

 

 Verifica-se nos trechos citados, a busca por outras atividades; novas relações 

com outros animais; planos de mudança de residência; conforto na religião, na 

convivência com netos e motivação pela existência dos outros animais que precisam 

dos cuidados do enlutado. 

 Nova aquisição, cuja decisão é por vontade do próprio enlutado, pode 

favorecer a oscilação do modelo de processo dual de luto. O enlutado se lembrará 

do animal falecido algumas vezes (orientação para a perda) e se envolverá com as 

atividades com o animal recém adquirido (orientação para a restauração), mantendo 

portanto, a oscilação do processo.  

 

9.7.3 Nova aquisição: análise pelo Modelo de Processo Dual 

 

 Adquirir um novo animal posteriormente à perda é uma atitude que pode tanto 

estar voltada para a restauração, quanto para a perda, principalmente quando a  

opção não é do próprio enlutado. A seguir alguns relatos que apresentam este 

contexto, primeiramente positivos para a atitude. 

 

P.Y.:“Depois que o Átila morreu, apareceu uma cachorra [.....], mas não queria levá-

la por causa dos outros cachorros. [....] Tinha perdido o Átila, resolvemos fazer um 

canil, porque precisava mesmo [...] e a levamos. Ela ficou um dia no canil, saiu e já 

foi brincar com os outros, está super adaptada.” 

 

P.W.:  “Este animal já está prometido, já nasceu, chegará filhote com 40 ou 45 dias. 

[....] Ele somente libera o animal com 60 dias, mas para mim ele abrirá uma exceção 

[...]. Eu quero com 40 dias, para eu educar, criar da minha maneira.  [....] já está 

separado para mim.” 
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 “Gostamos muito de animais, e não quisemos ficar sem um novo amigo.” PV: 

56, 216. 

 
 “Apareceu uma cadela abandonada e resolvermos adotá-la.” PV240. 

 “Gostamos muito de cachorro e adotamos um filhote.” PV249. 

 
 “Depois de um mês, vi um cachorro e me apaixonei, fiquei com ele, mesmo 

jurando que "nunca mais teria outro cachorro”.”  PV337. 

 

 Duas participantes da entrevista que tinham apenas o animal falecido, não 

queriam mais animais. Um participante tinha filhotes da que faleceu. Três 

participantes tinham animais e adquiriram outros animais. Dos 360 participantes 

virtuais, 130 na data pesquisa tinham adquirido outro animal (36%), 124 tinham 

outros animais quando o citado na pesquisa faleceu (34%) e 104 não tinham animais 

na data em que responderam a pesquisa (29%). Provavelmente, dois ou mais  

respondentes tinham animais e adquiriram outro (este número não ficou claro). 

Para McNichollas e Collis (1995), proprietários de animais desde a infância, 

podem adquirir um estilo de vida incompatível com ficar sem animal em casa. Após a 

aquisição terão uma história de vida singular com o novo animal (SIFE, 1993).  

Segue o comentário escrito por uma participante: 

 
 [Ganhou um cachorro] ”Foi dado por um amigo, por não suportar o meu 

sofrimento.” PV232. 

 

Trata-se de um caso isolado, no entanto, acredita-se que em algumas 

situações esta é uma atitude que ocorre, porque para a pessoa próxima é muito 

difícil ver o enlutado sofrendo. Sente-se impotente, sem saber o que fazer, então 

resolve presenteá-lo com outro animal.  

A aquisição de um novo animal é muito válida no caso do enlutado e sua 

família manifestarem este desejo. Representa uma atitude orientada para a 

restauração, mas que também pode ser uma tentativa de evitar lidar com o luto, 

quando a mesma ocorre quase que imediatamente. O que acaba acontecendo é que 

o enlutado fica comparando os comportamentos do atual com os do animal falecido, 

conforme se observa no depoimento da PX, porém de maneira mais exacerbada.  
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P.X.: [....] Agora peguei uma da minha tia que não podia ficar com ela, porque ia 

mudar de casa e meu marido já se apegou, meus filhos também se apegaram, só 

que ela não é boazinha como a Mel, ela é muito rebelde. Eu não sei, vem grande e a 

gente não sabe controlar. [....] A Mel era acostumada com os gatos, as outras 

também e esta ataca os gatos. 

Identifica-se no relato da participante X uma condição que pode ser apenas 

de oscilação; porém uma nova aquisição por imposição de terceiros, muitas vezes 

não possibilita esta oscilação, o enlutado nestas condições fica voltado para a perda, 

com comparações  em que o animal falecido era muito melhor do que o atual, com 

casos inclusive de rejeição total e abandono. 

Oferecer um novo animal para um enlutado pode ser avaliado como 

insensibilidade. Esta tentativa de amenizar o sofrimento pode ser vigorosamente 

refutada, segundo Fuchs (1987) e Sife (1993), pois não houve aceitação da morte. 

Para ilustrar a interpretação fornecida para esta atitude, seguem algumas das 

repostas de participantes da pesquisa virtual que consideram que o luto pela morte 

do animal de estimação não é reconhecido, pois: 

 
 “As pessoas [....] não podem imaginar a tristeza que se sente, e acham que 

rapidamente é possível substituir por outro animal ou esquecer.” PV1. 

 
 “As pessoas acham que é exagero, que é "apenas" um animal que pode ser 

substituído e não entendem este vínculo.” PV80. 

 
 “Algumas pessoas não se apegam a animais, e por isso acham besteira sofrer 

com a perda deles, acham que é só arranjar um substituto e tudo volta ao 

normal.” PV23. 

 
  “Muitas pessoas ainda hoje, veem bichos como objetos, que simplesmente 

podem ser substituídos ou trocados, não entendem que tem sentimento 

envolvido.” PV131. 

 
 “Principalmente as pessoas que não possuem animais de estimação, não 

conseguem entender este sentimento, pensam que é só substituir e pronto.” 

PV222. 

 

Além do tempo necessário para lidar com a perda, esta recusa algumas vezes 

se dá por medo de sofrer novamente com outra perda, motivo considerado por  

Azevedo (2008); Beck e Katcher (1996); Quackenbush e Graveline (1988). Outro 
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motivo é que a nova aquisição pode ser considerada como desleal ao animal 

falecido (SIFE, 1993). 

 
 Porque ter outro animal em seguida pareceria uma substituição vulgar, 

desconsiderando o vinculo com o animal anterior. PV190. 

Ter outros animais em casa também não ameniza o luto. Beck e Katcher 

(1996), Fuchs (1987), Sife (1993) citam que os vínculos são individualizados. As 

relações são únicas, como apontadas pelos participantes virtuais a seguir: 

 

 Porque [....] é insubstituível e único. Cada animal tem sua personalidade, sua 

própria identidade, sua própria linguagem. PV24. 

 

 “Muitos consideram o animal como uma coisa [um objeto que é facilmente 

substituído] e não um ser muito importante na vida dos donos. Quando perdi 

[.....] me falavam que eu tinha outro e que eles eram todos iguais.” PV105. 

 

 “Porque é insubstituível, não seria a mesma coisa se eu fosse adquirir outro 

animal [...].” PV347. 

 

Renunciar ao vínculo com o falecido, considerando a morte de pessoas, sem 

processar as perdas decorrentes de sua ausência “é colocar a carroça na frente do 

cavalo. Em ambos os casos, não haverá movimento para frente (RANDO, 1993, p. 

426)”.* Esta condição é equivalente para a perda do animal de estimação. A 

aquisição de um novo animal deve ser feita, de acordo com Quackenbush e 

Graveline (1988), pelo próprio enlutado ou pela família enlutada, no momento em 

que se sentir preparado para a nova convivência. Terceiros não podem escolher 

qual é a melhor hora. 

Quando houver a aceitação de que o animal não mais voltará, no momento 

em que o enlutado conseguir deixar de se conectar somente com os pensamentos e 

atitudes voltados para a perda, reorganizando-se para a restauração, por meio da 

dinâmica da oscilação, vínculos com outros animais poderão ser formados. Será 

possível viver uma nova história a partir do momento presente, posteriormente ao 

vínculo com o animal falecido ter se transformado, com o vínculo contínuo, 

favorecendo a disposição para formar novos vínculos, para amar e sentir-se amado 

novamente. 

                                                             
* Tradução livre da autora. 
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9.8 Vínculo contínuo após a morte do animal de estimação 

 

 Ao mencionar a morte de pessoas e os vínculos formados que são 

insubstituíveis, Parkes (2009) afirma que enfrentar o processo de luto não é 

esquecer do ente querido falecido, mas de incluir este tesouro perdido com outro 

significado, na reconstrução e remodelação do mundo presumido. 

  

P.P.: “Tudo que pude fazer, eu fiz para ele. Não tenho um pingo de remorso. Só às 

vezes escuto um cachorro latir, lembro dele. Porque ele às vezes tinha convulsão. 

[...] Saia para fora parecia que via ele...., uma coisa no chão escura.” 

 

P.Z.: [Queriam um filhote da que morreu] “Porque na realidade.....acho que não tem 

uma razão lógica, entendeu. Acho que a gente queria que tivesse uma continuidade 

de alguma forma a presença dela com a gente.” 

 

P.U.: “Tenho a cestinha [que ele estava quando chegou] até hoje, lavei e mandei 

envernizar [...] Sempre vejo o Pluto deitado no colchãozinho dele, não quero pensar 

que ele está se deteriorando. Vejo como se ele estivesse numa nuvem, não quero 

ter outra imagem dele.” 

 

P.Y.: “Depois que o Átila morreu na primeira semana, eu lembrava da insulina; 

porque eu ficava muito ligada em dar a insulina. Eu nem viajava, uma vez só que 

viajei [....] [outra pessoa cuidou] ia duas vezes por dia. Então, eu via a insulina na 

geladeira e lembrava....Pensei preciso me livrar desta insulina, não tinha coragem de 

jogar fora. [....] [queria] dar para alguém que fosse usar. Ai... vi o quintal molhado e 

lembrei, preciso dar a insulina, mas o Átila não tá mais aqui e ai vi que a nova tá 

fazendo isto [molhadeira no quintal que ele fazia].” 

 

P.Y.:“Enterrei na chácara [....] que tem bastante espaço, ficou embaixo de uma 

árvore. Sei onde é e meu marido também. [....].” [às vezes vai lá]. 

 

P.Y.:“Ele vinha com um brinquedo dele que tá guardado, que ele gostava dele. Tem 

uma foto dele com o brinquedo. Os outros que ficaram destroem, ele não destruía 

mais e trazia o brinquedo para a pessoa que chegava...... Então, ninguém dizia que 

ele tava assim [cego].” 

 

P.X.: “Tenho muitas [fotos]. Eu escondi do meu marido. Minha filha fez uma fileira 

assim de fotos no celular, que você vê cada uma que você chora de ver e não quero 

que meu marido veja.” 
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 [...] “Passei cerca de seis meses escutando ela andar pela casa, chamava e 

lembrava que ela tinha morrido. Depois foi passando e hoje sinto saudades.” 

PV151. 

 

Algumas sensações percebidas após a morte do animal são consideradas por  

Quackenbush e Graveline (1988) como sendo decorrentes do hábito, tais como: 

ouvi-lo latindo ou fazendo barulho, vê-lo no lugar que ficava. Bowlby (1997) relata 

esta condição com enlutados que ouvem barulhos característicos do horário que o 

falecido voltava para casa. Posteriormente a perda, muitos hábitos da rotina diária 

persistem por algum tempo (Parkes, 1998). 

 Depois que ocorre a perda do animal de estimação, leva-se um tempo para 

que o enlutado reconstrua este vínculo de outra maneira. Escolhe-se o que 

abandonar e o que manter em relação à memória do animal, que podem ser fotos 

que marcam momentos felizes da convivência; pertences do animal que simbolizam 

algo gratificante; visitas ao local onde se encontram os despojos do animal; ter um 

filhote do animal falecido e outras formas de ressignificar o vínculo que existia. Um 

participante virtual escreveu: 

 

 Revelamos muitas fotos dele, e montamos um álbum para guardar junto com 

seus pertences, como forma de lembrança e homenagem. PV16. 

 

Do total da população estudada, 282 participantes tinham fotos dos animais 

(78%), que foi a maneira mais escolhida para preservar a memória do animal. 

Salienta-se que se refere a um dado numérico, não se pode dizer que este foi o 

principal motivo para manterem as fotos, outros membros da família podiam estar 

nestas, a fotografia poderia marcar uma fase de desenvolvimento dos filhos, entre 

outras possibilidades. 

Não foram os 360 participantes, que responderam a pergunta sobre o que 

tinha sido feito com os objetos pertencentes aos animais, faltaram 12 respostas. Dos 

que o fizeram 156 guardaram algum objeto, 116 descartaram todos os pertences do 

animal e 76 forneceram outras respostas. A prevalência foi maior para coleira, 51 

escolheram guardá-la (33%), algumas com e outras sem placa de identificação, 

juntamente com outros pertences ou isoladamente. Estes objetos geralmente são 

selecionados pelo valor simbólico para o enlutado. Não é possível com este 
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resultado considerar que se tratou de uma tentativa de reconstrução do vínculo com 

o animal falecido, transformando-o em vínculo contínuo que é interno. Esta questão 

precisaria ser mais bem explorada com entrevista presencial.  

Os objetos escolhidos podem ter muitas representações para cada díade. Os 

motivos podem ser os mais variados, para exemplificar temos, os seguintes: 

 

 “O que fica é o valor sentimental do bem que ele proporcionou, não há um 

objeto que represente isto.” PV7. 

 

 “Foram guardados como recordação / lembrança.” PV: 37, 106, 109. 

 

 “Na esperança de posteriormente ter uma nova gata, guardamos seus 

potinhos, bem como a caixa de areia.” PV56. 

 

 “Guardamos a caixinha de transporte, que servia também de caminha, e os 

potinhos de água e comida. Sabíamos que eventualmente poderíamos ter 

outro cachorro.” PV253. 

 

 “Os mais importantes estão exatamente no mesmo lugar e não consigo 

mexer. [....]. Alguns brinquedos dela estão no mesmo lugar, desde o dia que 

ela se foi [.....] e não deixo ninguém mexer.” PV70. 

 

 “Ele tinha uma gaveta na minha sala e esta não foi mexida desde a sua 

partida.“ PV235. 

 

 “Algumas coisas mais significativas eu guardei e ninguém toca.” PV334. 

  

Com relação à morte de pessoas, Silverman e Nickman (1996) consideram 

que os objetos guardados com carinho, fazem parte de um vínculo vivo, que 

relembram as pessoas ausentes, além das conversas sobre elas, sonhos. Para Field 

(2008), o vinculo será exclusivamente interno. Na interação entre pessoas e animais 

Carmack e Packman (2011) levam em conta se o enlutado acredita que 

reencontrará seu animal após sua própria morte.  

Na pesquisa virtual havia uma pergunta relacionada à religião dos 

respondentes, uma vez que a crença religiosa poderia trazer conforto ao enlutado. 

Dos participantes, 147 responderam que eram católicos (41%), 72 eram espíritas 

(20%) e 141 forneceram outras respostas (39%). O cruzamento da variável religião  

com outras variáveis, tais como: a) o que sentiam na data da pesquisa em relação à 
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perda, b) apoio recebido e c) reconhecimento da perda, não resultou em diferença 

estatística significante. 

Crenças religiosas, guardar objetos que pertenceram ao animal ou fotos, são  

características que facilitam o vínculo contínuo interno, que dependerão de como o 

enlutado lida com sua perda.  

 

 [....] Acredito que se houver algo depois da vida, eu possa revê-lo, assim 

como a todos que gosto e que morreram. PV180. 

 

O enlutado pode ter muita dificuldade para lidar com a perda e descartar 

todos os pertences rapidamente, por outro lado, o animal talvez estivesse com uma 

doença contagiosa que poderia ser transmitida para outros de seus animais.  

Alguns enlutados guardam todos os pertences dos animais mantendo-os 

intocáveis por muitos anos, neste caso também algumas pessoas necessitam de um 

tempo maior para lidar com suas perdas. Outros fatores precisariam ser 

considerados, porém pode-se pensar em possibilidade de luto complicado. 

 

9.9 Outras perdas relatadas 

 

P.P.: [Saída do filho com a família de casa, prevista em virtude de mudança]. 

 
P.Z.: [Saída dos filhos de casa, em virtude de casamento]. 

 
P.U.: “Minha irmã por incrível que pareça, minha irmã e o Pluto tiveram o mesmo 

fim” [mesma doença – sic]. Nós perdemos nossos pais muito cedo. [Os pais 

morreram em épocas diferentes, antes de ela completar 30 anos.] 

 

P.Y.:“[...] Eu tinha um cachorro, porque a gente morava numa casa que o espaço era 

pequeno, ai quando ele morreu também foi uma tristeza......, ai falei quando eu casar 

nunca vou ter só um, vou sempre ter mais de um cachorro, mas no fim você sempre 

se apega mais a um....., cuida de todos, mas você sempre gosta mais de um.” 

 

P.Y.: [Menciona adoecimento de familiares]. 

 

P.W.:  [Filho morreu].   
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P.X.: “É tão dolorido este processo na boca, é tão ruim né, porque tinha um irmão 

que teve isso daí [....].Começou na época que a Mel apareceu [.....]. Ele emagreceu 

muito. [fez tratamento por algum tempo]. Chegou num ponto que saia sangue da 

boca dele [....] começou a obrar sangue, igualzinho minha cachorra....” 

 

 “A morte deste cachorro em especial foi a que mais me entristeceu, porque 

coincidia com minha separação conjugal.” PV9. 

 

 “A perda do gato ocorreu no mesmo período da perda de um [familiar], por 

isso, a dor estava mais intensa pela perda [....], e a morte do gato acabou 

sendo menos sentida.” PV104. 

 

 A perda do animal de estimação muitas vezes remete o enlutado às outras 

perdas ocorridas em seu ciclo vital. Podem ocorrer identificações relacionadas à 

causa da morte. O animal pode ser de uma pessoa da família que faleceu e 

simbolizava a última conexão com este ente querido, além da perda do estilo de vida 

que existia até então, com a companhia do animal. 

O animal por conviver com seu proprietário, pode fornece-lhe senso de bem-

estar e segurança nas situações da vida em que o dono depara-se com estressores 

psicossociais (SABLE, 1995). 

Os animais de estimação recebem diagnósticos de doenças que são comuns 

aos seres humanos, necessitando muitas vezes de exames especializados e 

tratamentos similares, tais como receber insulina, quimioterapia, cirurgias, entre 

outros. O animal pode falecer em virtude de uma doença que seu proprietário ou 

algum familiar tenha e em virtude de projeções do enlutado, o luto pode ser 

intensificado (MEYERS, 2002).  

Tanto a participante U quanto a X trazem uma identificação da doença de 

seus animais com a de irmãos, relacionando com a causa da morte. Se os 

diagnósticos eram os mesmos como relatados, não se sabe, o que se constata é 

que ambas tiveram também uma perda simbólica, com a morte dos animais 

associada com a morte dos irmãos.   

Quando um animal de estimação morre, geralmente quem está mais próximo 

desta situação de perda e luto é o médico veterinário. 

 

 



145 
 

 
 

 

9.10 Relação médico veterinário-cliente 

 

 Na interação proprietário e animal de estimação, não se pode esquecer a 

relação com o médico veterinário, pois quando esta é satisfatória, possibilita além do 

bem-estar animal, o do ser humano também. 

 

P.P.: “[...] A gente perguntou o que fazia, né. [A veterinária] falou para vir para casa 

deu um número de telefone da prefeitura que eles vinham buscar.....” 

 

P.P.: “[...] Esta veterinária de agora foi muito legal, ela ficou fazendo massagem nos 

meus punhos: “você fez tudo por ele, só que ele foi embora e o que você fez por 

ele...Ele foi feliz, não precisa ficar triste.” Mas a gente fica, né...” 

P.Z.: “[...] A veterinária disse que quando o animal pressente que vai morrer...... ele 

se afasta do dono...” 

P.Z.: “A gente conhece o médico há muitos anos. Cuida de nossos animais, existe 

também um vínculo....entre nós e eles. Sempre estiveram conosco em todo o 

tratamento  [....]”. 

P.Y.: “Ai, eu falei o que eu faço? porque confio muito no pessoal da clínica. E se 

fosse seu cachorro, o que você faria? Ai, [a veterinária] falou: “ eu sacrificaria”....” 

 

P.W.: “[.....] Este veterinário que cuidou dele é de ponta. [....] até que ele disse não 

tem mais condição fomos até o ponto que deu.”  

 

P.X.: “Liguei para o oncologista, ele podia tá fazendo o que tivesse fazendo, se não 

atendia na hora depois ele ligava.” 

P.X.: “E o doutor falou: “ou então se vocês quiserem sacrifica ela”...[....] e o médico 

falou: “só que se vocês continuarem chorando”,.....[PX chorou].... “não vai ser fácil 

para mim, porque não é fácil para mim também”.” 

P.U.: “[....] A veterinária disse que não [morreria], mas teria um tratamento 

prolongado e de muito cuidado.” 

 “Muita atenção e carinho dos veterinários e enfermeiros das duas clínicas 

onde ele se tratava.” PV16. 

 

 “O veterinário explicou que ela estava num estado grave, e que pela idade 

avançada seria realmente difícil uma cura.” PV54. 
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 “[....] Os veterinários dela ligaram para mim também.” PV327. 

  

Observa-se pelos relatos que há uma relação de confiança por parte dos 

clientes com os médicos veterinários. Esta relação favorece a adesão ao tratamento 

para o animal (paciente), por meio do cliente, comparativamente com a relação 

médico-paciente (ser humano). Muitas vezes o cliente espera receber apoio do 

médico veterinário, quando seu animal morre ou está na iminência da morte. Onze 

participantes da pesquisa online responderam que receberam apoio do médico 

veterinário. Neste contexto, se ele não puder dar este suporte, é a pessoa mais 

indicada para encaminhar o cliente para acompanhamento psicológico, quando 

achar necessário. 

Para que ele tenha esta percepção, seria muito importante que nas 

Faculdades de Medicina Veterinária tivesse uma disciplina de psicologia, na qual  se 

tratasse da relação ser humano e animal de estimação, desde a formação do vínculo 

até o rompimento do mesmo. Lagoni, Hetts, Butler (1994) apontavam para esta 

necessidade nos cursos de medicina veterinária, eles contam com estudos voltados 

para a interação ser humano e animal há algum tempo. Fuchs (1987) e Oliveira 

(2002) consideraram também, a relevância de conhecimentos da disciplina de 

psicologia, na formação de médicos veterinários. 

O médico veterinário é quem está mais próximo deste sofrimento humano e 

não cabe a ele lidar com questões humanas, mas sua sensibilidade para o 

reconhecimento desta perda e providências para minimizar o sofrimento de seu 

cliente, são fundamentais diante de um luto não autorizado pela sociedade. 

 

9.11 Luto não autorizado 
 

 A sociedade determina quais são as regras, qual o valor das relações, por 

quem se pode chorar, por quanto tempo, em quais locais a dor pode ser expressa, 

para quem se podem realizar rituais de despedida, quais perdas justificam o 

sofrimento que deixa a pessoa impossibilitada de executar suas atividades 

laborativas e outras normas (DOKA, 1989). 

 Respostas fornecidas por alguns participantes virtuais confirmam a questão 

das regras sociais citadas por Doka (1989) e foram divididos em duas categorias a 
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partir da análise de conteúdo, a) o enlutado precisa ser comedido no luto e b) não 

pode deixar de comparecer aos seus compromissos. 

  

9.11.1 Necessidade de ser comedido no luto 
 

P.P.: “Falei com algumas pessoas, mas tinha um sorriso assim, como quem diz: 

chorar por causa de um cachorro.” [...] 

 

P.U.: “[...] Meu afilhado tinha paixão por ele. Ele disse “a senhora não pode ficar 

assim, o Pluto veio da rua e teve uma vida que muitos cachorros não têm. Este 

cachorro tava na rua e viveu 15 anos comendo do bom e do melhor. A senhora tá 

assim porque tá sozinha.”   

 

 “Tive rompimentos pela perda [...], pois o meu sofrimento foi julgado como 

algo fora do normal, na fronteira do patológico. A dificuldade do entendimento 

e aceitação do luto, de se perder um membro da família  que é amado e 

investido afetivamente como qualquer outro, é grande para muitas pessoas.” 

PV135. 

 

 “Desde que o luto não seja exagerado, acredito que já é da nossa cultura o 

apego aos animais.” PV148. 

 

 “Eles são animais e algumas pessoas fazem deles uma companhia substituta 

de pessoas, exagerando na demonstração de afetos e lutos.” PV201. 

 

 “Se for uma reação sem exageros, sim.” PV214. 

 

 “As pessoas, em sua grande parte, aceitam o luto pelo animal de alguns dias, 

na verdade nem seria um luto, seria dizer que a pessoa está triste porque o 

seu cão morreu. Quando as pessoas percebem que a outra está muito 

mobilizada por essa perda, costumam menosprezar o que ela está sentindo 

dizendo que era só um animalzinho.” PV240. 

 

 “Quando meu cachorro morreu senti a reprovação por parte de muitos. Senti 

que me achavam uma tola e que era só um cachorro que tinha morrido....que 

não precisava de todo aquele drama. Foi muito triste até pessoas mais 

próximas não entenderem meu sentimento.” PV258. 

 

 “Em geral, as pessoas respeitam sua tristeza, contanto que não seja 

exagerada e que não seja expressa por um período muito longo.” PV286. 
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  “A grande maioria das pessoas ainda vê o animal apenas como um anexo da 

família, e a tendência dessas pessoas é pensar no luto por animais como um 

exagero ou um sofrimento desnecessário.”PV355. 

 

 “Sempre me aconselhavam a arranjar logo outro. Minha família também teve 

dificuldades de entender a duração de meu luto.” PV356. 

 

Estes depoimentos vão ao encontro dos descritos por Quackenbush e 

Graveline (1988) nos quais os enlutados ficavam furiosos com comentários de 

pessoas próximas. Para Donohue (2005) esta situação é decorrente de muitos 

indivíduos não compreenderam a importância deste vínculo com os animais. 

Quando o luto não é reconhecido ou tolerado pela sociedade, o enlutado pode 

sentir-se abandonado e o luto poderá ser intensificado (STEWART, THRUSH e 

PAULUS, 1989). 

 

9.11.2 Não deixar de comparecer nas atividades programadas  

 

Doka e Martin (2002) escrevem que em algumas condições o luto pode ser 

expresso e é reconhecido, mas desde que não seja aqui e agora, no caso em locais, 

tais como: empresas, escolas entre outros. 

 

 “As pessoas até aceitam, mas as empresas não entendem, acham bobeira.” 

PV26. 

 
 “Não se respeita. As empresas não compreendem. As pessoas fazem 

chacota como se aquele animal, apenas por ser animal, não mereça 

sentimentos, o tratam como objeto [....].”PV54. 

 

 “[...] As pessoas acham um exagero, por exemplo, deixar de fazer o que 

estava programado. No dia em que meu bichinho morreu, [....]. Não fui a 

nenhum dos eventos. Surpreendeu-me minha reação. Foi algo muito 

intenso.[...]. Foram três dias de silêncio e choro. Até que começássemos a 

ficar mais tranquilos e mais conformados.” PV301. 

 

 “[....] Acho que a sociedade aceita o luto por animal de estimação, mas é 

menos tolerante se a pessoa falta aos compromissos ou não cumpre 

responsabilidades por causa da perda do animal de estimação.” PV309. 

 



149 
 

 
 

 

 “A maioria das pessoas vê o animal simplesmente como animal.  Mas, mesmo 

em caso de doença, não penso duas vezes em faltar ou sair mais cedo do 

trabalho, porém omito o fato e invento ter de ir ao médico, porque as pessoas 

não encaram isso como prioridade por se tratar de "bicho".” PV314. 

 

As pessoas não têm direito a nem mesmo um dia para faltar ao trabalho, pela 

morte do animal de estimação, mesmo que considerado por muitas como um 

membro da família. Os trabalhadores se ausentam do trabalho por alguns dias pela 

morte de familiares, “estas regras de luto podem não corresponder à natureza do 

apego, ao significado da perda, ou ao sentimento dos sobreviventes” (DOKA, 1989, 

p. 4).*  

A percepção que as pessoas têm da aceitação do luto pela morte do animal,  

leva-as a faltarem no trabalho, sem informar o real motivo, muitas vezes dizem que 

estão doentes (ROHRER, 2010). A sociedade especifica quais relações e perdas 

são significativas e indivíduos definirão o valor de suas relações e perdas 

(STEWART, THRUSH E PAULUS,1989). Sendo assim, as pessoas que necessitam 

levar o animal ao médico veterinário justificam a necessidade de se ausentar do 

trabalho por razões pessoais ou para tratar de assuntos familiares, assim como 

fazem quando o animal morre (MEYERS, 2002).  

Com relação ao reconhecimento do luto, Caselatto (2005) escreve que as 

perdas necessitam ser nomeadas e seus significados serão considerados apesar 

das divergências entre individual e coletivo para sua validação. 

 

9.12 Condições que predispõem ao reconhecimento da perda 

 

Os participantes virtuais escreveram o motivo que consideravam para que as 

pessoas aceitassem ou não luto pela morte do animal de estimação. Efetuou-se a 

partir da análise de conteúdo, uma categorização de fatores que favorecem o 

reconhecimento da perda pela morte do animal. 

 

 

 

                                                             
* Tradução livre da autora. 
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9.12.1 Considerar o animal como integrante da família 

 

Para chegar a esta categoria, levou-se em conta o seguinte contexto: a 

pessoa aceita o luto pela morte do animal de estimação, porque ele é considerado 

um membro da família, ou o luto pela morte do animal não é aceito, porque as 

pessoas não o veem como integrante da família. Ponderou-se e entraram outras 

respostas em que a ideia central era de depender destas duas condições para a 

aceitação ou não. O mesmo critério foi utilizado para as categorias subsequentes. 

 

 “Para os que veem o animal como membro da família.” PV: 

20,36,69,78,83,106,117,120,122,132,133,155,183,198,208,221,228,234,248,2

51,253,262,272,280,287,293,298,330,348,351,357. 

 

 “Muitos não entendem a relação de carinho e afeto que as pessoas têm com 

os animais. Quando damos a notícia de que perdemos um bichinho, 

normalmente ouvimos....."Ah! mas era só um cachorro..."... As pessoas não 

compreendem que quem tem um animal de estimação o trata como um 

membro da família e a sua perda é tão dolorida quanto a de uma pessoa.” 

PV42. 

 

 “Apesar de serem animais e terem um ciclo de vida mais curto, tornam-se 

membros da família. Cada dia mais se torna conhecida a importância da 

convivência entre animais e pessoas.” PV44. 

 

 “A maioria das pessoas não tem essa ligação tão forte com o animal, o meu 

cão era uma pessoa da família, mas a maioria acha que o cão é apenas um 

ser irracional, e não aceitam aqueles que sofrem com a perda de um cão, ou 

de qualquer outro animal.” PV45. 

 

 “Cada um lida diferentemente com tudo na vida. Uns têm valores diferentes 

de outros e a perda de um animal para alguns faz parte do ciclo de vida, para 

outros a dor é tão grande como se tivesse perdido um filho.” PV75. 

 

 “[....] As pessoas que têm animais os sentem como filhos, como parte da 

família. É uma dor horrível, faz um ano que a perdi e mesmo assim é muito 

difícil [...].” PV182. 

 

Neste estudo, 202 participantes consideram que o animal de estimação é  um 

integrante da família (56%) e neste sentido é inevitável e natural que ocorra o luto.  

A intensidade variará de acordo com o vínculo formado que prevalece mesmo para 
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os que forneceram outras respostas para a representação do animal em suas vidas. 

Quando uma pessoa fornece ao animal este status é porque tem por ele afeto. 

Para muitas pessoas um animal de estimação exerce funções de figura de 

apego e neste caso, o pesar, na concepção da autora do presente estudo será mais 

intensificado, uma vez que se trata de uma díade de apego. Com a morte do animal 

de estimação, a questão para compreensão da dor é “o que também se perdeu?”, 

funções de figura de apego, base segura, conforto, que o animal fornecia?; funções 

de cuidador para um animal que apresentava comportamentos de apego e de 

ansiedade de separação?; uma companhia pela qual se apreciava a proximidade?. 

Segue um relato que denota, a representação do animal como figura de apego.   

 

 “Vivemos numa sociedade muito dura, carente de afeto ou que, simplesmente 

acredita que animais não podem transmitir amor. Quando minha gata morreu, 

me senti muito mal, me ausentei do trabalho por dois dias e fui criticada por 

algumas pessoas que diziam que coloquei o animal no mesmo patamar de 

uma pessoa e talvez o tenha colocado sim, pois este me foi essencial 

oferecendo afeto, num período muito difícil pelo qual atravessei.”PV300. 

 

9.12.2 Ter ou ter tido um animal de estimação 

 

 “Quem tem um animal de estimação, sabe como é doído perdê-lo.” PV: 24, 

253. 

 

 “Só quem tem, sabe. Quem não tem animal acha que é 'bobeira', não 

entende.” PV: 3, 7,20,27,41,58,79,205,265,268,270,281,307. 

 

 “Quem tem animais de estimação entende o luto, mas quem não tem não 

aceita.”PV: 15,85,251. 

 

 “As pessoas que também têm animais compreendem toda a tristeza. Algumas 

não conseguem compreender a dor da perda, dizem "mas era só um 

cachorro!"”.PV: 42, 116,130. 

 

 “Por se tratar de um pássaro, isso não é muito comum, as pessoas não 

sabem o quanto ele foi e é importante na minha vida e só Deus sabe o quanto 

sinto falta dele.” PV275. 
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9.12.2.1 Formar vínculo com os animais 

 

Esta categoria é complementar a anterior no sentido de que algumas pessoas 

têm animal, ou já tiveram, para segurança da casa ou sítio, ou porque outra pessoa 

da família insistiu muito, mas não gostam tanto para formar vínculo afetivo. Por ser 

algumas vezes, uma aquisição utilitária, trata-se apenas de uma díade relacional. 

 

 “É aceita por todos aqueles que já amaram um animal, porque sabem o 

quanto dói perder um companheirinho.” PV: 46,81. 

 

 “Por quem tem  ou teve animal e gosta, pois sabe que sua perda causa 

tristeza.” PV: 25,41,63,159,304,349. 

 

 “É aceito por quem teve e se deixou apegar aos animais. Pelos demais é 

visto como bobagem, infantilidade ou fraqueza [....]. Alguns são capazes de 

perceber que o vínculo que se estabelece com seu animal de estimação 

chega às vezes a ser mais forte que o entre muitas pessoas.” PV74. 

 

 “Acho que só quem teve um animal que amou muito sabe respeitar o luto 

porque quem não teve não entende a nossa tristeza.” PV: 84,204. 

 

 “Atualmente a grande maioria das pessoas reconhece que os animais de 

estimação são uma grande e importante fonte de afeto.” PV119. 

 

 “Quem tem amor por animais, aceita, consola. Mas quem é indiferente, fica 

com desprezo. Só falta dizer, "tudo isso por um cachorro".‟ PV308. 

 

Quando existe perda nas relações, as pessoas passam pela experiência de 

luto (DOKA, 1989). As relações ser humano e animal de estimação diferenciam-se 

de outras, por terem propriedades singulares. Não são mais ou menos importantes 

que outras, apenas distintas, têm seu valor e merecem respeito (MEYERS, 2002). 

Quando se escolhe amar alguém e receber amor em troca, o vínculo afetivo é 

formado. A autora do presente estudo considera esta via de mão dupla entre 

proprietário e animal de estimação, de díade vinculada, sem elemento de apego, 

pois a díade de apego transcende a díade vinculada, com o elemento cuidar e ser 

cuidado. 
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Dentro de uma mesma família com a formação de várias díades, um familiar 

pode se sentir a figura de apego do animal; pois é quem cuida e de quem o animal  

busca proximidade; um segundo integrante forma a díade vinculada com 

reciprocidade na busca de contato, desde que a considerada pela família figura de 

apego do animal não esteja presente e um terceiro membro da família apresenta 

uma díade relacional, convive com o animal e o trata bem, mas sem vínculo afetivo. 

 

9.12.2.2 O enlutado reconhece o próprio sofrimento 

 

P.P.: “Um dia ele amanheceu que não saia do lugar, levei ele para a veterinária, 

coloquei numa caixinha e....[chorou]... chegou lá morto.....[chorou].....Tão amado 

nossa!..A gente amava ele muito...[chorando]” 

 
P.P.: ”Alguns dias não tinha nem vontade de comer, mas depois a gente vai....”  

 
P.Z.: “[....] basicamente eu e minha família.... Apoiamo-nos, nos reforçamos.”  

 
P.U.: “[.....] quando cheguei na igreja as amigas vieram falar comigo e minha boca 

tremia para falar, de tanto que eu chorava, porque perdi [o Pluto] . Quem passava na 

rua no dia que ele morreu, escutava os meus soluços lá fora... aquela dor de perda, 

de músculo mesmo do coração.”  

 
P.W.: “Todo cachorro deixa saudade, desde o primeiro que nós tivemos. Nós 

sempre gostamos de cão, meus filhos, toda a família.” 

 

P.X.: “Na minha casa, não teve quem não chorou quando teve que fazer....., ficou 

todo mundo apavorado, já deu o remédio dela?, é hora do remédio, né? Ficou todo 

mundo apavorado por causa dela. Veio do nada assim, nem sei como veio. Não 

sei...Acho que era para cair para mim aí. Veio do nada.” 

 

 Dos 360 participantes virtuais, 256 responderam que choraram publicamente  

e destes 215 tinham recebido apoio em relação à perda sofrida, em comparação 

com os que não choraram ou o fizeram isoladamente, com resultado 

estatisticamente significante. Permitir-se reconhecer a própria dor pode facilitar o 

suporte por parte das pessoas. Se o enlutado não consegue expressar seu 

sofrimento, para Parkes (1998) o luto poderá ficar sem reconhecimento. No entanto, 

mesmo tendo chorado em público, 41 enlutados não se sentiram apoiados, 

remetendo à questão da perda não reconhecida citada por Doka (1989).  
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A formação do vínculo poderá trazer muita felicidade, com o risco de 

presença de muito sofrimento quando houver o rompimento (ROSS E BARON-

SARONSEN, 2007). Neste contexto Parkes (2009) cita que amor e perda são dois 

lados da mesma moeda, não se pode ter um, sem o risco de ter o outro. 

 

9.12.3 Pertencer a um grupo de convívio no qual existe aceitação 

 

Estes registros consistem nas justificativas fornecidas pelos participantes 

virtuais, que consideram que o luto pela morte do animal de estimação é aceito 

pelas pessoas. 

 

 “Dentro do meu círculo de relacionamento o luto pela perda de animal de 

estimação é igual a perda de alguém da família.” PV2. 

 

 “Recebi muito carinho de muitos amigos e vizinhos que eu nem sabia que 

gostavam tanto do meu cachorro.” PV: 16, 313. 

 

 “Hoje a maioria das pessoas, pelo menos do meu convívio, considera o 

animal de estimação como parte integrante da família.”PV: 137,147,188. 

 

 “Porque mesmo pessoas que não tem animal de estimação me deram muito 

apoio e estiveram presentes nesse momento.” PV156. 

 

 “Convivo com pessoas que gostam de animais e acredito que foi respeitado o 

luto. Comuniquei a perda para os meus amigos.” PV172. 

 

 “Não por todas as pessoas, mas as do meu círculo de amizades e pela minha 

família sim. Compreendemos a importância de um animal de estimação em 

nossas vidas e consequentemente, o luto pela sua perda.” PV: 193, 235,342. 

 

 “Talvez por afinidade, a maioria das pessoas que me cercam também gostam 

muito de animais.” PV: 271, 334. 

 

 “Pelo menos no meu caso, posso dizer que fui respeitada por todos e sempre 

que estava mais chorosa alguém vinha e tentava me consolar ou distrair para 

tentar amenizar minha dor.” PV324. 
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Pelos relatos citados, estes enlutados fizeram o que é proposto por 

Quackenbush e Graveline (1988), de procurar pessoas que possuem ou gostam de 

animais, e com as quais tem mais afinidade. 

O enlutado geralmente quer falar sobre sua perda, porém, às vezes familiares 

e amigos não querem ouvi-los, como ilustrado com o relato da PU, que pode ser por  

sentirem-se impotentes, uma vez que não poderão aliviar sua dor.  

 

9.12.4 Empatia de outras pessoas 

 

P.P.: “[...] Minha filha quando chegou, chorou bastante, disse que nem conseguia 

trabalhar. Não devia ter ligado para ela, devia ter esperado ela chegar em casa. 

Disse que as amigas ficaram todas em volta dela. O chefe queria dar saída, mas ela 

não quis. Quando ele estava doente ela saiu mais cedo para levá-lo na clínica.”  

 

P.P.: “Tive muito apoio.” [de algumas pessoas].  

 

P.Z.: “[...] o pessoal da clínica.[....]. De alguma forma o pessoal [...] foi maravilhoso, 

porque sempre nos deram o maior apoio, ponderando e vendo o que poderia ser 

feito.” 

 

P.Y.:“Recebi apoio de pessoas conhecidas, porque fiquei muito abalada, muito 

abalada...[....]. Eu me senti apoiada sim, pela minha família.”  

 

 A empatia de algumas pessoas por solidariedade ao enlutado, ou por remeter 

a sua própria perda sofrida anteriormente, traz validação para o sofrimento do outro.  

Não é uma ocorrência comum, uma vez que somente 171 participantes deste estudo 

(47,5%) consideram que o luto pela morte do animal de estimação, seja aceito pela 

sociedade.  

 

9.13 Luto do animal por outros animais ou pelo dono 

  

Tratar da questão de comportamentos de luto apresentados por animais de 

estimação, não é o objetivo deste estudo, entretanto como surgiram alguns relatos 

neste sentido, resolveu-se mencioná-los. 
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P.Z.: “No começo [quando outro cachorro morreu], houve certa tristeza, [da que 

ficou]. Você percebe que o animal sente a perda, mas depois....”. 

 

P.W.: “Ficava com ele o tempo todo e quando ele morreu ficamos com a cachorra. 

Ela era apegadíssima com meu filho, ficou muito tempo amuada...., pensamos que 

ela estava adoecendo, mas foi se recuperando.” 

 

P.Y.:“Eles percebem [outros cães], porque quando levei o Átila de carro para a 

clínica, eles viram, sai com o carro e eu voltei sozinha, porque ele ficou internado 

neste dia e eles ficaram procurando. Eles ficaram......acho que uma semana 

procurando dentro do carro, agora eles esqueceram, mas eles iam procurar, ficavam 

cheirando.... Abria a porta e eles vinham em cima.” 

 

 Tinha outra cachorra na época, aliás, quando este morreu a atual ficou 

doente. PV94. 

 

 “A gata mais velha foi quem mais sentiu sua morte.” PV208. 

 

 “O amor que você adquire e que você recebe é tão grande e tão incondicional 

que a maioria das pessoas sentem a perda com uma intensidade muito 

grande, assim como eles sentem a perda de seus donos ou de pessoas com 

quem conviveram. Quando ficamos de luto pela perda de [.....], ele de seu 

modo também ficou.” PV274. 

 

Bowlby (1997) escreve sobre o comportamento de luto observado em 

mamíferos não humanos. No prefácio da obra de Darwin (1872 [2012, p. 9]), Lorenz 

escreve que alguns psicólogos ignoram, mas deveriam considerar que “padrões 

comportamentais são características tão confiáveis e conservadas nas espécies 

quanto as formas dos ossos, dos dentes, ou de qualquer outra estrutura corporal.” 
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10 Considerações Finais 

 

[....] O que nós vemos nos animais de companhia e como os tratamos dizem 

muito mais de nós do que sobre eles (ZAWISTOWSKI, 2008, p. 220).
*
 

 

Buscou-se com este estudo verificar se proprietários de animais que tivessem 

morrido consideravam que a perda do animal de estimação era reconhecida por eles 

e pela sociedade. O resultado foi que 189 (52,5%) não consideraram que o luto pela 

morte de um animal de companhia fosse aceito pelas pessoas, ou seja, a proposição 

inicial de que esta perda tivesse passado a ser reconhecida como significante, na 

sociedade contemporânea, com a população estudada não se confirmou. 

Declarações efetuadas confirmam o apontado por Doka (1989) de que esta 

perda não tem o luto autorizado, porque existem regras para as expressões das 

emoções. Verificou-se na pesquisa, que essas precisam ser controladas e não 

deveriam interferir nas atividades diárias programadas. Esta condição muitas vezes 

considerada imposta pela sociedade ou pelo próprio enlutado, pode complicar o 

processo de luto, que existe quando o vínculo é rompido. 

Encontraram-se algumas condições que favorecem o reconhecimento da 

perda: a) considerar o animal como integrante da família; b) ter ou ter tido um animal 

de estimação; porém com dois fatores associados: formar vínculo com os animais e 

reconhecer a própria perda; c) conviver com um grupo que valida esta perda; d) 

empatia de outras pessoas em relação ao sofrimento do enlutado. 

O questionário utilizado via internet mostrou-se adequado para a finalidade de 

investigar sobre o reconhecimento da perda e superou expectativas em relação à 

participação nas repostas para as perguntas abertas. 

Com a pesquisa online observou-se que muitos participantes utilizaram este 

espaço para escrever sobre sua perda e sofrimento decorrente da mesma. Não fazia 

parte dos objetivos, mas foi um instrumento que forneceu “voz” para que alguns dos 

enlutados pela morte do animal de estimação pudessem falar de sua perda, 

escrevendo seus depoimentos, mesmo de uma maneira superficial com a pesquisa 

virtual, uma vez que com a entrevista presencial teriam oportunidade para falarem 

de forma mais suficiente. 

                                                             
* Tradução livre da autora. 
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Possibilitou-se com as entrevistas presenciais com seis participantes, que 

eles falassem sobre suas perdas. Puderam relatar detalhes dos percalços do 

adoecimento até a morte do animal e foi possível descrever o luto individual. O luto é 

semelhante ao que ocorre pela morte do ser humano, apresenta reações que não 

são lineares e nem obrigatórias, mas amiúde estão presentes tais como: 

entorpecimento, ansiedade de separação, culpa, raiva/protesto, depressão, entre 

outras. Os entrevistados choraram ou se emocionaram no decorrer da entrevista. 

A similaridade na morte de um ente querido humano ou animal não humano 

ocorre também na forma de enfrentamento perante a perda, que neste estudo foi 

analisada pelo modelo de processo dual. A morte do animal remeteu os enlutados 

às outras perdas presentes em seus ciclos vitais, inclusive morte de familiares.  

Verificou-se que os seis entrevistados eram vinculados ao animal falecido, 

mesmo os que disseram que outro integrante da família era o mais vinculado. 

Bastava na perspectiva deste trabalho avaliar se existia o vínculo, porque diante 

deste contexto, a morte do animal levaria o proprietário ao processo de luto. 

Os animais dos seis entrevistados estavam doentes, quando morreram, ou 

seja, os participantes passaram por um processo de luto antecipatório e a ansiedade 

de separação de seus animais esteve presente.  

Um dos entrevistados (PW) falou sobre o animal falecido, mas com relação ao 

vínculo formado preferiu falar sobre os outros animais. Outros dois (PP e PZ) 

apresentaram-se mais resistentes na entrevista. Dois (PY e PX) sentiam-se culpados 

por terem optado pela eutanásia, mesmo sabendo que este era o procedimento 

recomendado pela condição em que os animais se encontravam, sem nenhuma 

possibilidade de recuperação. A (PU) estava com um processo de luto mais 

complicado; porém conseguindo com seus recursos lidar com a perda. 

Na pesquisa virtual faltou uma exploração mais aprofundada sobre o vínculo 

formado, porém, os participantes do presente estudo eram enlutados e teve-se o 

cuidado de tentar evitar aflorar o sofrimento dos participantes, recorrendo-se às 

perguntas mais gerais, tendo em vista a participação online, o que impossibilitava o 

acesso a estas pessoas. Esta questão ética é apontada por Parkes (1998, 2009) em 

relação à pesquisa de campo com indivíduos enlutados. 

Mesmo que na pesquisa pela internet não tenham sido aprofundadas algumas 

questões, cinco participantes escreveram em alguma resposta para perguntas 
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abertas, que tinham chorado ao responder o questionário: PV 70,106,152,162 e 182. 

Destes três tinham perdido o animal há menos de um ano e dois há menos de dois 

anos da data em que participaram. 

Compreender melhor o vínculo do proprietário com seu animal de estimação, 

o que ele representa na vida de seu dono é muito relevante para um trabalho 

preventivo de luto complicado. Levando-se em conta que a longevidade dos animais 

e os diagnósticos de câncer aumentaram nos últimos anos, acarretando em 

processo de luto antecipatório do proprietário. Torna-se então, importante saber 

mais sobre o vínculo formado entre cada integrante da família e o animal e se for o 

caso, o médico veterinário pode fazer o encaminhamento do cliente para 

atendimento psicológico preventivo, principalmente diante de iminente necessidade 

de realização da eutanásia em seu paciente. Em virtude da relação de confiança 

entre clientes e médicos veterinários, apontados neste estudo, eles são os mais 

indicados para aconselhar o cliente a procurar o psicólogo ou psiquiatra. 

Esta área da interação entre ser humano e animal requer projetos com 

parcerias entre profissionais da clínica médica veterinária e de psicologia. O 

psicólogo também poderia ser inserido nas equipes de profissionais que atuam em 

Hospitais Veterinários, na realização de projetos no que tange tanto ao trabalho 

preventivo, quanto interventivo, para a promoção da saúde individual, da família e 

comunidade; pois além do cuidado primário ao proprietário, outros podem necessitar 

do suporte após a morte do animal, que muitas vezes também é inesperada.  

Nos Estados Unidos existem profissionais que trabalham há muitos anos 

Quackenbush e Graveline (1988), Ross e Baron-Serensen (1998), Sife (1993), no 

suporte de pessoas enlutadas pela morte de seus animais e o país possui 

Faculdades de Medicina Veterinária com disciplinas que tratam dos temas vínculo 

ser humano e animal de estimação, comportamento animal. Sugere-se que 

disciplinas de psicologia sejam inseridas na grade curricular das Faculdades de 

Medicina Veterinária do Brasil também. 

Na literatura científica não há consenso em relação ao vínculo formado na 

díade ser humano e animal de estimação. Alguns autores sugerem que o animal de 

estimação pode ter a função de figura de apego para seu dono e vice-versa. Este 

trabalho apenas propõe que existe muito ainda para ser investigado e estudado para 

a compreensão desta interação que pode ser muito benéfica para pessoas. No 
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entanto, na vida existem pelo menos dois lados, o positivo e o negativo. O negativo 

diante de uma interação benéfica é o seu rompimento, que naturalmente acarretará 

sofrimento. Os recursos individuais é que serão utilizados, enquanto estratégias de 

enfrentamento para lidar com a perda.  

Nem todo enlutado demanda atendimento psicológico, porém alguns podem 

necessitar de auxílio profissional, pois a perda não vem de modo singular. Uma 

pergunta que pode ser inserida neste momento é a mencionada por Parkes (1998), 

porque resta saber “O que foi perdido?”. Com a morte do animal de estimação, 

perde-se também o mundo interno construído, da companhia com disponibilidade 

ininterrupta de afeto, do amor incondicional fornecido pelo animal e de um estilo de 

vida. O apego engloba cuidar e ser cuidado, o ser humano cuida de seu animal de 

estimação que precisa deste cuidado e de sua maneira retribui o zelo. Por outro 

lado, muitas pessoas sentem-se cuidadas por seus animais, que são muitas vezes 

considerados figuras de apego, pela possibilidade de exercerem funções de: 

confidentes (que jamais revelam segredos), companhia que propicia segurança, 

base segura, conforto, além de fornecerem afeto. 

Os termos “animais de estimação” utilizados conjuntamente expressam que 

os animais cativam as pessoas. Pode-se dizer por tudo que foi mencionado até aqui, 

que um fenômeno ocorre nesta díade, não se sabe explicar qual é, se é porque: o 

animal busca proximidade em relação ao dono (melhorando sua autoestima), ou 

elicia seus cuidados (faz com que se sinta necessário), ou é uma ponte transitória 

para outras relações sociais, ou por oferecer companhia constante e amor 

incondicional. Observa-se em muitas destas interações que o animal humano estima 

e sente-se estimado pelos animais não humanos. 

 Muitas pessoas não conhecem a dimensão desta interação, nem mesmo a 

comunicação não verbal que ocorre entre o animal de estimação e seu proprietário. 

Neste sentido, o enlutado tem perdas em seu mundo presumido. Por corresponder 

ao mundo individual é que a perda do animal de estimação pode não ser 

reconhecida pela sociedade. O próprio enlutado é quem melhor pode reconhecê-la; 

outras pessoas por identificação, pois vivenciaram seu luto, remetendo-se então a 

própria perda e por parte de pessoas que mesmo não tendo vivido um processo de 

luto por animais, conseguem reconhecê-lo por empatia.  
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Menciona-se superficialmente sobre o comportamento de animais em relação 

ao homem; pois este trabalho parte da perspectiva do ser humano em relação ao 

animal. Comportamentos de ansiedade de separação nos animais podem ser por 

outros motivos; porém consideramos no presente estudo a ocorrência da mesma 

quando distantes de, aqui consideradas, sua(s) figura(s) de apego. Esta é uma 

situação que merece mais estudos; pois se observa, por exemplo, que animais de 

estimação deixados em Pet Shop para banho e/ou tosa, posteriormente ao 

procedimento ficam em compartimentos até que o dono busque. Alguns ficam 

agitados, latindo ou gemendo, enquanto esperam pelos donos. Às vezes, o 

funcionário do estabelecimento se aproxima e uns parecem se acalmar; mas a 

diferença é visível quando o proprietário chega. Chegada esta já antecipada pelo 

comportamento e postura do animal momentos antes. Sugerem-se estudos com 

estes proprietários sobre o vínculo com o animal, uma vez que estes talvez nem 

tenham conhecimento destes comportamentos; porque pegam o animal e o levam 

para casa de banho tomado. 

 Quando existe vínculo entre o ser humano e o animal, naturalmente ocorre o 

pesar pela perda. Em relação à intensidade do pesar, pode-se estar atrelada à 

qualidade do vínculo formado. Weiss (2001) ao escrever sobre relações humanas 

considera que se a relação é de apego, ocorre o luto, todavia se for um 

relacionamento afiliativo, por exemplo, de trabalho e outras sociais, a perda poderá 

ocasionar tristeza, estresse; mas não luto.  

Sugere-se com o presente estudo que quando a díade é de apego, o pesar e 

a ansiedade de separação são mais intensos, seja porque para o dono, o animal 

exerce funções de figura de apego, uma vez que a figura animal de apego está 

acessível ao ser humano, quando é buscada para conforto, não há interrupção de 

afeto, pois o amor é incondicional, ou seja, porque o proprietário/cuidador deixa de 

ser figura de apego do animal. 

 Neste contexto, do proprietário ser figura de apego do animal têm-se duas 

alternativas que podem ser consideradas: 

a) a primeira é que o animal apresenta comportamentos que denotam 

ansiedade de separação. Existem controvérsias, pois a “causalidade” 

destes poderia ser por medo, decorrentes de condições traumáticas para o 

animal, entre outras. Sendo assim, não se pode afirmar que os 
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comportamentos de ansiedade de separação do animal são em virtude da 

ausência do(s) membro(s) da família, mas também não se pode negar que 

comportamentos diferentes dos habituais surgem diante desta falta. Muitos 

estudos fazem-se necessários para associações. Entretanto, não se pode 

deixar de considerar ainda, que observações referentes às expressões dos 

animais, por meio dos comportamentos e posturas corporais são 

realizadas desde os estudos de Darwin. 

b) a segunda alternativa para explicação são as projeções dos proprietários. 

Projeções por parte dos seres humanos ocorrem, quando uma pessoa diz 

que seu cachorro ou gato tem comportamentos de ansiedade de 

separação em relação a ela. Se o animal apresenta ou não é algo que não 

se pode afirmar; porém a ansiedade diante da perda ou separação 

temporária, neste caso, é do proprietário, interna e pode estar sendo 

projetada nos comportamentos do animal. Além do que é uma condição 

em que o proprietário sente-se necessário para o animal e amado por ele. 

Perdê-lo significa também perder seu amor. 

 Neste sentido, embora dor e pesar não se mensurem, pode-se considerar que 

neste vínculo entre ser humano e animal, se existe ansiedade de separação, se o 

vínculo afetivo existente é de apego, ou seja, com componentes de cuidar-ser 

cuidado, este vínculo transcenderá tanto em amor, quanto em dor pela perda. 

  Em síntese, este estudo foi realizado buscando compreender o vínculo 

formado pelo enlutado com seu animal de estimação, bem como, descrever seu  

processo de luto. Ao encerrá-lo restaram mais questões do que respostas, no 

entanto, a autora  sugere que, se o vínculo afetivo formado tinha as propriedades do 

apego, o enlutado apresentará um processo de luto, com pesar mais intenso e maior 

sofrimento, em virtude da formação da díade de apego. O pesar será menos intenso, 

com menor sofrimento, se for uma díade vinculada, mas sem elementos do apego. 

Se for uma díade relacional, convivência sem vínculo afetivo poderá ocorrer tristeza, 

mas haverá ausência de processo de luto. Outros fatores também podem influenciar 

no luto, mas a questão presente no contexto apresentado refere-se ao vínculo 

formado. O parâmetro que não é um aferidor com medidas precisas, mas que 

possibilita uma avaliação é a ansiedade de separação e outras reações manifestas 

pelo enlutado.   



163 
 

 
 

 

   Parkes (1998) escreve que considerar a intolerância à separação como 

medida de luto, seria equiparar o amor, ao apego de crianças pequenas, cujas mães 

não podem sair de seu campo de visão.  

 Por outro lado, trata-se a presente abordagem de uma perda permanente, 

definitiva, o animal de estimação não reaparecerá no campo visual do proprietário. 

Faz parte das crenças de mundo presumido, se a pessoa se considerava figura de 

apego do animal, ou o animal era percebido com funções de figura de apego, sua 

presença era fonte de conforto e segurança (com disponibilidade ininterrupta de 

afeto, bastando buscá-lo em momento de crise), e com a morte do animal este 

vínculo estará cessado. 

 Os autores Silverman e Nickman (1996) levando em conta a teoria de Bowlby, 

escrevem que é possível a formação do vínculo contínuo, para um vínculo afetivo, 

sem apego, que será conectado por diálogos internos do sobrevivente. Entretanto, 

questionam se o vínculo contínuo seria possível no apego, uma vez que os 

componentes cuidar e ser cuidado são desconectados com a morte e cessam. 

 Na concepção desta autora, apego é um vínculo afetivo, que transcende o 

vínculo afetivo, sem os elementos (cuidar) e (ser cuidado). Por ter uma 

representação interna e fazer parte do mundo presumido de cada indivíduo, não é 

algo simples de ser analisado. Reações de ansiedade de separação e outras 

relacionadas ao processo de luto é que podem fornecer uma compreensão sobre o 

vínculo formado. Todavia, a ansiedade de separação pode estar implícita também, 

quando a pessoa evita lidar com a perda, por exemplo, não que mais ter animal de 

estimação; ou quando desenvolve doenças psicossomáticas após a perda, entre 

outras reações.  

Espera-se que este trabalho possa contribuir no sentido de que seja possível 

um novo olhar (de reconhecimento) para a perda do animal de estimação, para 

algumas pessoas que não o tinham. Na pesquisa online, na questão sobre 

reconhecimento da perda, um participante escreveu “não sei, nunca tinha pensado 

nisto”, ou seja, a pesquisa possibilitou que uma pessoa ou mais pensassem ou 

repensassem sobre esta temática.  
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