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A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença grave na saúde pública devido a sua alta incidência, complexidade e 
pelo impacto que produz na sociedade. As implicações dessa, além de afetar o cão, que é o principal reservatório 
na zona urbana, afeta a população humana, que pode adoecer e, pode ainda, implicar na vida dos tutores de cães 
que se veem obrigados a interromper a relação existente entre eles em razão da eutanásia destes como medida de 
controle da doença. Investigou-se o impacto psicossocial resultante da eutanásia de cães com leishmaniose visceral 
sob a percepção dos tutores. As informações foram obtidas por meio da pesquisa qualitativa. Os resultados 
mostraram que ao experenciar o luto, os tutores vivenciaram vários sentimentos, sensações e emoções e, que a 
resposta à perda de um animal de estimação é única ao enlutado e que nem todos passam por este processo da 
mesma forma ou na mesma velocidade. Espera-se que ao colocar o tutor como protagonista, além de ajudá-lo, seja 
possível encontrar medidas para redução e controle dessa enfermidade, assim como, mostrar a necessidade de 
assistência psicossocial nesses casos. 

Palavras-Chave: Eutanásia de cães. Leishmania spp. Luto. Tutores. 
 
 

Visceral Leishmaniasis (VL) is a serious public health disease due to its high incidence, complexity and the impact 
it has on society. The implications of this, in addition to affecting the dog, which is the main reservoir in the urban 
area, affects the human population, which can become ill and may also affect the lives of dog guardians who are 
forced to interrupt the relationship between them due to their euthanasia as a disease control measure. The 
psychosocial impact resulting from euthanasia of dogs with visceral leishmaniasis under the tutors' perception was 
investigated. The information was obtained through qualitative research. The results showed that when 
experiencing mourning, the tutors experienced various feelings, sensations and emotions and that the response to 
the loss of a pet is unique to the mourner and that not all go through this process in the same way or at the same 
speed. It is expected that by placing the tutor as the protagonist, in addition to helping him, it will be possible to 
find measures to reduce and control this disease, as well as showing the need for psychosocial assistance in these 
cases. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Também conhecida como calazar, a 
Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença 
infecciosa grave, causada por um protozoário 
intracelular do gênero Leishmania, cuja 
transmissão ocorre através da picada do 
flebotomíneo Lutzomya longipalpis (PAHO, 
2018). Essa zoonose é considera complexa devido 
ao impacto que produz na saúde pública, 
especialmente pela elevada incidência, letalidade, 
implicações econômicas e também sociais 
(GRAMICCIA; GRADONI, 2005).  

O cão é o principal reservatório urbano da 
doença. Para Travi et al. (2018) as pessoas que 
convivem com os cães infectados em seus 
domicílios e membros da família têm maior 
possibilidade de infecção. Assim, a fim de 
controlar essa enfermidade, uma das estratégias 
utilizadas consiste na execução do reservatório 
canino, através da eutanásia (BRASIL, 2017). 

De de acordo com o Programa Municipal 
de Vigilância e Controle das Leishmanioses do 
Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de 
Araguaína, TO, 4.465 cães foram eutanasiados no 
período de 2013 a 2017 no município em 
decorrência da LVC. (ARAGUAÍNA, 2017). 

Nessa perspectiva, ao considerarmos que a 
convivência canina traz inúmeros benefícios à 
vida humana e que a ruptura deste laço pode 
ocasionar o inverso, e que, geralmente, todas as 
ações que acontecem com os cães se externam aos 
tutores e, em se tratando da eutanásia, em forma 
de sofrimento e sentimento de perda, surgiu o 
questionamento acerca da saúde, em especial a 
saúde mental dos tutores que experenciaram a 
perda do seu animal de estimação em razão da 
LV. 

Worden (2013), considera que a perda é o 
processo que ocorre posterior à morte e que o luto 
é a experiência pessoal da perda, sendo essa, uma 
experiencia única para aqueles que a vivenciam.  
Por ser algo tão pessoal ao indivíduo que vivencia 
esse momento, o autor considera também que, 
algumas pessoas podem encontrar dificuldades 
com o luto, tornando-o complicado, sendo 
necessário uma orientação de um profissional da 
saúde mental. 

Além disso, independentemente de ser 
complicado ou não, o luto envolve uma série de 
sentimentos e comportamentos decorrentes da 
perda (WORDEN,2013). Diante disso, este estudo 
objetivou investigar o impacto psicossocial 
resultante da eutanásia dos cães com LV sob a 
percepção dos tutores. 
 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Tratou-se de uma pesquisa de campo com 
abordagem qualitativa. Primariamente, em 
observância a dimensão ética, este estudo teve 
anuência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 
de Araguaína e aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do 
Tocantins pelo parecer de número 2.908.448. 

 A população estudada foi composta por 
tutores residentes em Araguaína, na qual utilizou-
se como critérios de inclusão àqueles que 
experenciaram a eutanásia em seus cães por causa 
da leishmaniose visceral e como critérios de 
exclusão, pessoas com idade inferior a 18 anos, 
pessoas com a saúde debilitada e pessoas com 
capacidade cognitiva diminuída. 

Os tutores participantes foram 
selecionados por meio de visitas domiciliares nos 
bairros com maior número de casos de LVC. A 
coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas, 
gravadas com auxílio de um gravador de voz, de 
modo a possibilitar aos entrevistados exporem 
suas ideias livremente.  

Para garantir a privacidade, as entrevistas 
foram agendadas conforme disponibilidade e 
escolha dos tutores e ocorreram, algumas, em sala 
privativa da Universidade Federal do Tocantins e, 
outras, na própria residência do participante. 
 
2.1 Construção de Categorias 

Para entender as vivências expressas nos 
relatos dos tutores, primeiramente, todos 
depoimentos foram transcritos, fazendo uso da 
transcrição literal (ipsis litteris). Após a 
transcrição, iniciou-se uma leitura atenta dos 
relatos, procurando identificar as unidades de 
significados, que comportavam as representações 
relacionadas as implicações da LV em seus cães, 
utilizando a Análise de Conteúdo de Bardin 
(2016).  



Ferraz, et al.  ISSN 1983-6708 

Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.14, n.1, Pub.5, fevereiro 2021 - Pág.  42 

 

Posteriormente, foi feita a categorização, 
na qual extraiu-se trechos dos relatos que 
representavam as ações e percepções dos tutores 
para, depois, buscarmos as características 
semelhantes de cada um. Para tanto, em 
observância a dimensões éticas e didáticas, as falas 
dos tutores foram identificadas por nomes de 
flores e de seus cães por nomes de cores.  Após a 
gravação, os dados foram transcritos e 
organizados para posterior análise. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As entrevistas permitiram um passeio 
pelas memórias de 15 tutores, sendo 9 mulheres e 
6 homens, que aceitaram fazer parte deste estudo. 
Eles demonstraram grande interesse em expressar 
essas memórias, onde foi possível identificar 
depoimentos emocionados, pautados nas 
lembranças vivenciadas entre tutor e cão, bem 
como nas sensações, emoções e sentimentos. 
 
3.1 Lembranças da relação tutor e cão 

Os tutores articularam comentários sobre o 
início da interação entre eles e o cão, assim como, 
as lembranças da adoção. Caetano (2010) afirma 
que a interação dos animais com o ser humano 
aparece fortemente desde os primórdios. O 
processo de urbanização fez com que os animais 
se tornassem cada vez mais presentes dentro dos 
lares, convivendo com as famílias, sendo 
considerados, por vezes, como membros (DAL-
FARRA, 2003).  

Para os tutores, as lembranças da adoção e 
a convivência canina foram construídas de forma 
única e pessoal. Alguns, no primeiro contato, 
tiveram uma relação festiva, ao passo que outros 
nem tanto, não pelo contato em si, mas diante das 
condições em que esse contato foi estabelecido, 
como por exemplo, nos casos em que houve um 
abandono de animais, presente no relato de 
indignação e emocionado: 

 
[...] eu achei a lilás na rua, ela tinha sido 
abandonada e jogada no lixo... No primeiro 
momento fiquei com muita raiva e pensando 
como pode alguém abandonar um animalzinho 
no lixo, mas fui olhando pra aquele rostinho e 
me encantei com sua carinha assustada e ao 

mesmo tempo alegre por eu estar ali e assim 
começou nossa história. (Íris) 

 
As memórias dos tutores também 

possibilitaram compreender como tinha sido a 
relação deles com o cão e, de forma unânime, 
relataram uma boa relação. A relação do brincar e 
de carinho foram bastante relatadas: 
 

[...] relação boa, éramos muito parceiros, 
quando eu estava triste ou estressado ele vinha 
e parecia me chamar pra brincar aí eu pegava 
minha bola, a gente jogava e a tristeza 
acabava... se eu estava feliz ele também ficava 
feliz... ele era um amigão, meu melhor amigo 
na verdade (Girassol) 

 
Neste sentido, Vaccari e Almeida (2007) 

recordam que em épocas passadas, as relações 
estabelecidas com os cães, proporcionava ao 
homem a proteção territorial e ajuda na caça, mas 
agora, mais que a defesa de território, surgem 
necessidades psicológicas para justificar essa 
parceria. 

A importância dos animais na vida 
humana, como foi expressa pelos tutores, melhora 
a saúde física e psicológica de todos os envolvidos 
nessa interação. Nos humanos esse convívio 
resulta, por exemplo, no alívio em situações de 
tensão, na possibilidade de descontração e bom 
humor, de contato físico, de proteção e segurança, 
bem como na sensação de ser útil a alguém pela 
necessidade de se assumir como cuidador. O 
animal propicia ao ser humano reaprender a 
expressar sentimentos, tornando-o mais acessível 
e tolerante (FUCHS, 1988). 

Nebbe (2000), justifica que dentre os vários 
motivos para adotar um cão de estimação, o fato 
de que esses são dotados de muita energia, 
interagem com o ser humano espontaneamente e 
possuem um amor incondicional por seus tutores. 
Essa relação de amor resultante da interação 
humana e canina foi percebida nas falas dos 
tutores assim como o ato de brincar: 
 

[...] ele era muito bagunceiro e aprontava 
todas, aí eu tinha que brigar com ele, lembro 
que uma vez ele pegou todas as roupas no varal 
e eu tinha acabado de lavar, peguei o cinto pra 
bater nele, mas ele saiu correndo e eu atrás dele 
aí ele achou que eu estava brincando com ele, 
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saltou em mim e me lambeu, acho que era um 
pedido de desculpa, não consegui ficar mais 
brava pois eu amava muito ele e tive que 
desculpar, era só um meninão querendo 
brincar (Margarida) 

 
A prática do brincar, o carinho, o amor 

constituem a relação de afetividade entre 
humanos e não humanos, relação essa que vai se 
intensificando com o tempo e tornando o vínculo 
cada vez mais forte. Humanos e não humanos 
incluem um ao outro no seu mundo, em muitas 
famílias esse vínculo é tão considerável que os não 
humanos acabam sendo considerados humanos, e 
mais que isso, filhos, como pode-se notar no relato 
a seguir 
 

Nossa relação era grande e eu tinha muito 
carinho pela minha cadelinha, o nome dela era 
laranja e a gente passeava bastante, a gente 
brincava muito, eu conversava com ela e ela 
parecia me entender em tudo, a gente era 
muito próxima uma da outra, na verdade aqui 
em  casa morávamos só eu e a laranja, eu 
nunca tive filhos então só éramos eu e ela, eu 
só tinha a laranjinha, mas aí aconteceu que ela 
teve calazar, mas eu, eu era muito apegada a 
minha menininha (Rosa) 

  
Sahlins (1976) relata que os cães são 

tratados como sujeitos, recebem nomes próprios e 
as pessoas têm o hábito de conversar com eles e 
que os tratam como “membro da família” e 
recebe, por isso mesmo, ração diária, carinho, 
afeto, passeios, petiscos, camas e outras 
mordomias. Para Duarte (2011, p.1), “a sociedade 
moderna vive um processo em que os animais de 
estimação são cada vez mais aproximados da 
condição humana”. 

Bernard e Demaret (1996 apud 
DELARISSA 2003, p.26 ) afirmam que existem 
“motivações individuais bem como motivações 
próprias à espécie humana” para manter um 
animal de estimação próximo de si, e entre essas 
motivações citam o fato de o animal substituir 
uma criança em casais que não tenham filhos, ou 
conferir ao animal de estimação o lugar 
permanente de criança mais nova em casais com 
um ou mais filhos. Os autores afirmam, ainda, que 
o animal ajuda na recreação e nos contatos sociais, 
a satisfazer as necessidades de afeto, diminuindo a 

solidão, oferecendo contato físico, atenção e 
sentimento de segurança. 

Em complemento das lembranças narradas 
pelas memórias dos tutores, foi lhes questionado 
sobre o que ficou mais marcante da relação entre 
eles, que responderam: 
 

[...] as brincadeiras, a felicidade dela de quando 
eu chegava em casa, quando eu viajava ela 
ficava me esperando dia e noite no portão, ela 
sempre me chamava quando queria fazer as 
necessidades [risos] (Lavanda) 
[...] tudo, eu gostava demais da minha 
menininha, um dia eu estava adoentada e não 
conseguia sair da cama e ela ficou o dia todo lá, 
do lado da minha cama (Hortência) 
[...] o companheirismo da Laranja, ela era uma 
cachorra muito doce, muito carinhosa, 
tranquila e ela gostava muito, muito de mim, 
era muito parceira e eu tinha a laranja não 
como um animal, mas como uma filha, era a 
minha família porque eu não tenho e nunca 
tive filhos e a Laranja e eu éramos uma família 
praticamente (Rosa) 

 
O carinho, as brincadeiras e o 

companheirismo de seus cães foram os aspectos 
mais marcantes das relações com os tutores. As 
relações humanas e não humanas poderiam ter 
tido momentos ruins, mas as lembranças que 
realmente marcaram foram aquelas que mais 
fizeram sentido, com muito afeto envolvido. 

Para Maciel (2017), os cães e os humanos 
viraram parceiros de vida e, dessa convivência 
milenar, surgiu uma diversidade enorme de 
relações entre eles, que vão da exploração ao 
companheirismo, da hostilidade à solidariedade, 
da crueldade às trocas afetivas. Considera que o 
cão tem consigo a “capacidade de tocar o ponto 
mais recôndito da sensibilidade humana e 
demonstrar atitudes de solidariedade, 
cumplicidade e afeto, além de uma admirável 
memória” (MACIEL, 2017 p.40). 

A interação entre o homem e os cães é tão 
marcante e para Milan Kundera, o autor de A 
insustentável leveza do ser, “os cães são o elo do 
ser humano com o paraíso. Eles não conhecem a 
maldade, a inveja ou o descontentamento. Sentar-
se com um cão ao pé de uma colina numa linda 
tarde, é voltar ao Éden onde ficar sem fazer nada 
não era tédio, era paz” (KUNDERA, 2017). 
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3.2 Sensações, emoções e sentimentos 
Os sentimentos podem ser compreendidos 

como o resultado da nomeação sobre como o 
indivíduo se percebe naquele momento (EKMAN, 
2007). De acordo com Amaral (2007), os 
sentimentos são menos intensos que as emoções, 
duram mais e não são acompanhados de 
manifestações orgânicas intensas. As mesmas 
palavras que são utilizadas para designar as 
emoções podem ser usadas para os sentimentos, 
por exemplo, o amor, que segundo a autora, pode 
começar como uma forte emoção e ao longo do 
tempo ir se transformando em sentimento mais 
estável e duradouro.  

Nessa perspectiva, tanto os sentimentos 
quanto as emoções são importantes para vida e, 
bem mais que isso, através deles é possível intuir 
quando se causa dano ou sofrimento em outras 
pessoas e em si mesmo e, ainda, perceber as coisas 
que deram certo, o sentimento de dever cumprido, 
entre outros sentimentos positivos.  

As narrativas dos tutores permitiram 
identificar algumas vivências envolvidas no 
processo de descoberta da LVC. Sobre o 
sentimento dos tutores entrevistados ao receber os 
agentes de endemias, a maioria recebeu-os com 
medo, preocupação e ansiedade.  Outros se 
sentiram acolhidos ao passo que um dos tutores 
relatou não sentir nada.  

Muitas pessoas podem se sentir 
incomodadas em receber os agentes de endemias, 
principalmente quando se trata de questões de 
saúde e doença, por isso, este olhar já é 
diferenciado. Além disso, o fato de averiguar o 
domicílio, o ambiente e os animais podem trazer 
um certo desconforto. 

A respeito dos sentimentos e sensações na 
coleta do material para realização do exame, os 
tutores relataram que sentiram medo, devido à 
possibilidade do resultado ser positivo: 
 

Eu senti medo de dar positivo... pois já tive 
dois cachorros que morreram... eu não sei do 
que eles morreram...mas os vizinhos falaram 
que foi desse calazar... eu achava que era 
veneno que tinham dado pra eles porque ele 
estava sem querer comer e o outro estava até 
com uns machucados nas pernas... mas achei 
que era de brigar na rua com outros 
cachorros... aí quando o senhor lá do CCZ veio 

tirar o sangue pra esse exame de calazar eu 
fiquei com medo (Lírio) 

 
O medo, segundo Damásio (1995), é uma 

das cinco emoções básicas, e constitui um 
importante sinal de resposta natural em situações 
de risco. O medo em fazer exames costuma ser 
comum nas pessoas, independentemente se o 
exame é para si, para alguma pessoa próxima ou 
até mesmo para animais de estimação, o risco de 
receber resultado de exame positivo para alguma 
doença realmente assusta. 

Foi possível notar que 40% dos tutores 
mencionaram sinais da LVC quando explicaram o 
sentimento de medo, porém, enquanto que para 
uns o sentimento referido nada teve a ver com a 
sintomatologia da doença em si, uma vez que, 
conforme sua narrativa desconhecia os sinais 
clínicos, acreditando que os fatos estariam ligados 
a “brigas de cachorros” ou ainda a 
“envenenamento”, para outros a preocupação e 
medo não fizeram descartar a possibilidade da 
doença, fazendo-os buscar assistência e 
informações, como se observa no discurso 
seguinte: 

 
Eu já estava muito preocupado... pois ela 
não estava querendo comer então liguei no 
CCZ e falei a situação... eles me disseram 
que poderia ser calazar então em poucos 
dias eles colheram o sangue e eu continuei 
bastante preocupado... estava realmente 
aflito... (Girassol) 

 
Os sinais clínicos da LVC mais comuns são as 
alterações cutâneas como alopecia, eczema 
furfuráceo, úlceras, hiperqueratose, onicogrifose, 
emagrecimento, ceratoconjuntivite e paresia de 
membros posteriores (BRASIL, 2014). Entretanto, 
uma grande quantidade de cães infectados pela 
LVC pode não apresentar sinal clínico e 
permanecer aparentemente saudáveis por toda a 
vida (SIDERIS et al., 1999). 
Mesmo com tantas informações e com a facilidade 
na obtenção das mesmas, a falta ou o pouco 
conhecimento sobre a LV é uma realidade. Esse 
quase desconhecimento dos sinais da doença não 
se restringe apenas aos tutores, ao contrário disso, 
até mesmo alguns profissionais da área de saúde, 
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assim como as pessoas leigas confundem os sinais 
da LV (LUZ; SCHALL; RABELLO, 2005).  
E isso mostra a necessidade da educação em 
saúde, que por sua vez, tem forte potencial de 
controle epidemiológico, à medida que aborda 
questões voltadas à adoção de práticas 
preventivas e à realização de manejo ambiental, 
medidas essas, importantes como estratégias de 
prevenção e controle da doença (BORGES et al., 
2008). 
Quanto ao que sentiram em receber o resultado 
positivo para leishmaniose de seus cães, os tutores 
relataram: 
 

Muita angústia (Cravo) 
Chorei e fiquei muito triste! (Violeta) 

 
Assim, como pode ser observado nas 

narrativas, fica claro a queixa de tristeza e 
angústia dos participantes entrevistados, 
constituindo-se nos sentimentos mais relatados. 
Conforme descrito na revista da Associação 
Psicanalítica de Porto Alegre-RS (APPOA, p. 7, 
2001) pode-se compreender a tristeza como a 
“dificuldade de lidar com a falta de felicidade”. 

 
[...] muito triste e pensei assim, poxa já teve 
um que deu calazar e agora mais outra aí eu 
falei assim não vou mais criar cachorro de jeito 
nenhum parece que eu não dou sorte para criar 
cachorro, eu fiquei muito triste (Copo-de-leite) 

 
Aos tutores, ao terem conhecimento que o 

cão estava doente e como consequência disso 
deveria ser entregue à eutanásia, a dificuldade de 
lidar com essa notícia, tornou-se evidente. Deste 
modo, a tristeza foi seguida do sentimento de 
perda, de impotência e de culpa, que, de acordo 
com Freud (2011), “o sentimento de culpa nada 
mais é do que uma variedade topográfica da 
angústia”, ou seja, a angústia relatada pode ser 
um indício do sentimento de culpa.  

Nesse sentido, Stroebe e Stroebe (1987) 
alertam para o fato de que a tristeza e angústia 
podem afetar a saúde física do enlutado e, além 
disso, o efeito de perder alguém pode acarretar até 
mesmo a morte da pessoa que enfrenta esse luto. 
 

Eu fiquei muito triste... hoje eu sei que tem 
tratamento mas antes não... além disso eu não 

sabia nada sobre essa doença, então quando 
percebi que ia perder a minha companheira... 
praticamente uma filha eu fiquei em estado de 
depressão, eu sinceramente não tinha força pra 
comer... quase não dormi direito... pois você se 
apega aos bichinhos como se fosse mesmo 
pessoas e ela era uma cachorra muito 
companheira, então eu fiquei muito muito 
deprimida e até emagreci... (Margarida) 

 
Worden (2013), complementa que a tristeza 

é o sentimento mais comum ao enlutado. O autor 
chama atenção ao fato de que algumas pessoas 
que vivenciam o processo de luto têm medo de 
sentir tristeza, especialmente aos que têm a 
intensidade deste sentimento e afirma que “não se 
permitir vivenciar a tristeza, com ou sem lágrimas, 
pode conduzir ao luto complicado” (WORDEN, 
2013, p.5).  

Por sua vez, Santos, Yamamoto e Custódio 
(2017), afirmam que vários sentimentos e 
comportamentos são desencadeados em 
consequência da ruptura de uma relação ou 
perda, isso leva a pessoa enlutada ao que os  
autores chamam de entorpecimento e melancolia, 
a uma fase de amplo desarranjo e prostração, até 
que ela consiga, então, começar a trabalhar com 
essa perda, restabelecendo assim a organização da 
própria vida. 

Sentimentos como revolta, impotência, 
desespero e horror estiveram presentes nos relatos 
dos tutores ao se depararem com a perda de um 
ente querido, como o seu animal, em que a 
frustração, ou seja, o sentimento de saber que 
falhou nos cuidados e de que poderia ter feito algo 
foi o mais evidente. Esses sentimentos ocuparam a 
mente das pessoas desde o momento em que 
receberam os agentes de endemias, até o período 
de espera pelo resultado do exame, passando pela 
dor do resultado positivo de uma doença que, 
muitas vezes, é desconhecida e, permanece 
imbricada nas memórias destes sujeitos do 
momento de entrega do ente querido até o vazio 
da partida, expressos abaixo: 
 

A opção da eutanásia é muito cruel... a gente se 
apega ao cão (Cravo) 
Foi horrível, só sabia chorar de desespero 
(Violeta) 
Sensação de perda... um pedaço seu que se 
vai... junto com o animalzinho (Hibisco) 
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A entrega do cão foi um momento difícil 
aos tutores, no qual várias sensações, emoções e 
sentimentos lhes cercaram. Foi o momento em que 
o tutor percebeu que não havia nada mais a ser 
feito e então, se revoltou, se considerou impotente, 
frustrado, agiu com desespero e sentiu 
horrorizado, como se evidenciou nos relatos dos 
tutores entrevistados.  

Conforme afirmam Zuben e Donalísio 
(2016), o programa de saúde pública atua 
defendendo o coletivo com enfoque 
epidemiológico, objetivando interromper a 
transmissão da doença, agindo no controle e na 
prevenção nas populações humanas e, para isto, 
age com o propósito de identificar o foco e 
eliminar o reservatório da doença na coletividade.  

Entretanto, mesmo que a coletividade seja 
objeto da saúde pública não se pode pensar em 
saúde apenas e exclusivamente no coletivo. A 
saúde individual também deve ser contemplada 
pelas políticas públicas de saúde. Isso atesta a 
importância de olhar o tutor com um ser 
individual e ter ações de saúde que se preocupem 
com essa individualidade. 

Em relação à via de entrega do cão positivo 
ao CCZ para eutanásia os resultados mostraram 
que 53% dos tutores da pesquisa preferiram 
entregar pessoalmente o cão no CCZ ou receber os 
agentes para recolher os mesmos, usando o 
momento como uma prática de velar o animal, 
uma despedida. Os outros 47% não conseguiram 
lidar com a emoção e repassaram a função para 
outras pessoas como apresentado nos relatos 
seguintes: 
 

Eu não consegui fazer isso... saí de casa pra 
não ver e só voltei depois que ela tinha sido 
levada (Rosa) 
Me senti muito mal.... foi triste saber que 
nunca mais eu ia ver ela (Lírio) 

Sentimento de impotência (Hortênsia) 
 

Foi horrível... muito triste pois era minha 
filhinha... peguei ela no colo, beijei e deixei... 
eles levaram ela e eu fiquei muito deprimida... 
passei dias e dias sem dormir, passei quase 
uma semana sem dormir, eu tive que mandar 
chamar uma amiga minha pra vir aqui para 
casa para ficar comigo, para poder conseguir 
me adaptar e me acostumar, não foi fácil para 
mim não... eu fiquei muito mal... abatida eu 

lembrava muito da lilás dos momentos bons 
que a gente teve, foi muito triste muito 
doloroso (Margarida) 

 
A despedida e a prática do velar um ente 

querido é importante do ponto de vista 
psicossocial e, de acordo com Soares (2008), o 
sentimento de dor e o sofrimento com a perda do 
ente querido são angustiantes, inevitáveis e 
também necessários. Para Kovács, Vaiciunas e 
Alves (2014, p. 943) “os rituais são fundamentais 
para dar sentido e significado a situações de crise, 
e a morte se enquadra” nisso. Isso tudo faz parte 
do luto, sendo este um processo básico e 
importante na tentativa de preencher o vazio da 
perda. 

Deste modo, interessa lembrar que, 
conforme afirmam Santos, Yamamoto e Custódio 
(2017) existem pessoas que não conseguem 
elaborar essa perda e desenvolvem o luto 
patológico, o qual necessita de intervenções 
psicológicas, para adaptação ao novo, 
principalmente no que diz respeito a nova vida 
sem aquela pessoa ou animal que não irá voltar.  

Assim, tanto o sentimento de entregar o 
cão para morrer como a maneira em que essa 
entrega foi feita dizem respeito ao processo de 
luto. Percebeu-se que o luto nem precisa ter sido 
concretizado para que os tutores entrem nesse 
processo, ou seja, os tutores entregaram o cão aos 
agentes, seja em domicilio ou no CCZ, porém não 
viram a “morte do cão”. Isso, segundo Frank, 
Biondo e Martins (2017), é o luto antecipatório, no 
qual o tutor começa o processo do luto com o 
animal ainda vivo. 

Este tipo de luto é comum quando o 
animal tem alguma doença terminal, quando é 
idoso ou quando o tutor toma conhecimento que a 
eutanásia é uma possibilidade. Deste modo, todas 
as emoções que envolveram os tutores, desde a 
coleta do exame até o momento da entrega do cão, 
correspondem ao luto antecipatório. Esse tipo de 
luto é uma preparação para o que ainda pode 
acontecer.  

Worden (2013) compreende que no luto 
antecipatório podem surgir problemas comuns a 
essa situação, sendo necessário a utilização de 
intervenções mais específicas. Ele ressalta a 
importância de se ter em mente que o 
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comportamento do luto é “multideterminado” 
(p.147) e vários são os mediadores desse 
comportamento que podem contribuir com seu 
fortalecimento e resultado. Neste sentido, a 
compreensão do processo de luto é importante 
para agir de forma ativa e se fazer alguma coisa.  

Quando questionados sobre o momento 
posterior à eutanásia, os tutores descreveram 
situações que podem ser correlacionadas com as 
fases do processo de luto: 
 

A casa estava silenciosa, minha família evitou 
conversar sobre isso (Cravo) 
Senti um vazio muito grande em mim... e ver 
as coisinhas dela me doía mais (Tulipa) 

 
Quando ela foi, eu senti como se tivesse 
arrancado um pedaço de mim é muito triste... 
foi muito ruim... a casa ficou grande e eu não 
tenho ninguém, não tinha ninguém e eu fiquei 
muito sozinha (Orquídea) 

 
Existem cinco estágios do processo de 

morrer, elaboradas pela psiquiatra Elisabeth 
Kubler-Ross, sendo o primeiro a negação, em que 
ao saber da morte de um ente querido a pessoa 
nega que aquilo tenha acontecido e evita falar 
sobre o ocorrido. O estágio seguinte é a raiva, em 
que a pessoa não se conforma com aquela perda e 
fica irritada com tudo.  

O terceiro é a barganha, na qual são feitas 
negociações e promessas a Deus de que fará as 
coisas de maneira diferente, podendo essa fase vir 
acompanhada da culpa em que o indivíduo 
imagina que poderia ter feito diferente para que 
aquela situação não tivesse acontecido.  

A depressão é o quarto estágio e consiste 
na melancolia e na impotência pessoal e no 
isolamento, não é uma depressão patológica que 
precisa de medicação, e sim uma reação normal 
em razão da perda de alguém querido. A 
aceitação é o quinto estágio, cuja pessoa aceita a 
perda como um fato, uma realidade (KUBLER-
ROSS, 2018). 

Sobre as expressões que existem hoje 
depois de todos esses acontecimentos, os tutores 
relataram tristeza, descontentamento e vazio no 
peito. Além disso, 73% dos tutores relataram 
sentir saudades. 
 

Sinto saudades..., mas acredito que foi 
melhor... não queria vê-la sofrendo e nem ver 
minha família doente (Cravo) 
Sinto saudades dela... graças a Deus aquela dor 
passou mais e eu consegui aceitar que ela não 
sofreu muito (Azaleia) 

 
Nas memorias compartilhadas pelos 

tutores observou-se a relação de apego, o 
sentimento de perda, a impotência, a “maldade” e 
a saudade, bem como a visão de que o ato da 
eutanásia é uma crueldade. A afeição que se 
estabelece entre o tutor e o seu cão é um vínculo 
que se desenvolve entre eles, e é um dos motivos 
pelo qual muitas pessoas adotam animais de 
estimação. Para Voith e Borchelt (1996), essa 
relação de apego é um elemento necessário 
quando se vive em sociedade, e faz com que os 
membros de um grupo social se mantenham 
juntos e isso também pode ser explicado em 
relações estabelecidas entre humanos e animais. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este estudo mostra que, ao experenciar o 

luto decorrente da perda do cão pela eutanásia 
como consequência da LV, os tutores vivenciaram 
vários sentimentos, sensações, emoções. E que o 
impacto psicossocial em resposta à perda de um 
animal de estimação é único ao enlutado.  

Apresenta, ainda, que é importante dar 
continuidade na assistência, enquanto saúde 
pública, após a eutanásia. Pois, a ruptura abrupta 
do vínculo com o seu animal de estimação pode 
deixar os indivíduos suscetíveis ao luto e que nem 
todos passam por este processo da mesma forma 
ou na mesma velocidade.  

Não foi objeto deste estudo a questão de 
ser favorável ou contrário a eutanásia, mas, 
chamar a atenção para a necessidade de um olhar 
humanizado em relação a dor do outro, o olhar 
holístico sobre o tutor que vivencia essa situação.  

É sobre mostrar a importância de deixar 
disponível a este tutor um acompanhamento, uma 
orientação, uma palavra, um apoio psicológico. 
Espera-se que os aspectos abordados neste estudo 
possam contribuir sobremaneira para tornar a 
saúde pública mais completa e, com isso, 
diminuir, ou mesmo controlar a doença e 
consequentemente seus impactos na sociedade. 
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