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Dedico este livro à Teka, 
que foi e sempre será uma cachorrinha muito especial.



ApresentAção

O luto é uma reação natural diante de perdas. Ele pode 
acontecer diante de qualquer perda, incluindo morte 
de entes queridos, amigos e bichos de estimação. No 
entanto, não está relacionado somente com mortes. 
Um rompimento, divórcio ou mudança de vizinhança 
também podem ocasionar o processo. Este livro tem 
como objetivo ajudar pais e terapeutas a trabalhar o luto 
infantil direcionado à perda de animais de estimação.

orientAção pArA pAis

A perda de um animal de estimação é sempre muito dolorosa para todos os 
membros da família. Para as crianças não é diferente. A morte faz parte do 
desenvolvimento de qualquer ser vivo e não pode e nem deve ser oculta-
da das crianças. Este livro ilustra o processo de ter um bicho de estimação 
desde filhote até a velhice, chegando, finalmente, à morte. São apresenta-
das também algumas reações emocionais naturais do processo de perda com 
o objetivo de validar a experiência da criança. Em caso de luto complicado e 
sintomas depressivos duradouros, ajuda especializada deve ser procurada.



Como é bom ter um biChinho de estimAção!

pode ser um 
Cãozinho

um gAtinho

um hAmster

um Coelho

ou um peixinho



ele nos fAz ter 
ótimos momentos:

brinCA Com A 
gente.

fAz A gente dAr
risAdAs.

Até vê-lo dormir 
é gostoso!

pAsseAmos 
Com ele.
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