
Mais que amigos

o dicionário, a palavra amizade quer
dizer afeto. Em sentido amplo, é um
relacionamento que envolve conhe-
cimento mútuo e afeição. Desde que
nasce, o homem sente afeto por muitas

pessoas e isso faz parte da qualidade de vida.
A companhia de outras pessoas faz bem, na

maioria das vezes, mas não é só de seres humanos que
muitos vivem rodeados. Criar animais de estimação
pode trazer muitos benefícios, como aliviar o estresse.
Isso porque a sensação de alegria libera endorfinas no
cérebro, e esse hormônio faz relaxar e colabora com
o bem-estar. Quem tem um bichinho em casa sabe
a festa que é quando chega, depois de um longo dia
de trabalho.

Uma pesquisa realizada pela universidade britâni-
ca de Cambridge, em 2002, comprova que a maioria

das pessoas que adquirem cães desenvolve segurança e
auto-estima. Além do carinho e da diversão garantidos, os

bichos de estimação podem ajudar ainda nas perdas pessoais.
Estudos feitos com pessoas que perderam seus cônjuges mostram
que os donos de animais estão menos propensos à depressão e à
sensação de isolamento. Talvez por esses motivos, muitos os con-
sideram entes familiares.

O biólogo, pesquisador e ambientalista João Salvador, do Centro
de Energia Nuclear na Agricultura (Cena) da Universidade de São
Paulo, nas categorias ciências, ecologia, política ambiental, saúde
e convivência homem-animal, explica que a presença do bicho
aumenta a sensação de conforto. "Diminuem a solidão, o estresse,
o colesterol, a percepção da dor, além de melhorar o desenvolvi-
meato da coordenação motora e o controle da pressão arterial.
Crianças que crescem em contato com animais têm mais resistên-
cia aos alergênicos domésticos como ácaros e poeira, e adquirem
mais sensibilidade e personalidade altruísta."
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Por essa razão, os "animais doutores"
já são reconhecidos nas terapias e nas
visitas hospitalares. "Os pacientes acos-
tumados à rotina, os que permanecem
por mais tempo nos leitos, como no caso
dos adultos, se surpreendem com a visita
de um animal e se agitam positivamente
com suas brincadeiras, retomando o en-
tusiasmo pela vida. As crianças brincam
e se empolgam. A satisfação traz uma re-
cuperação mais rápida, pela ativação das
células de defesa", diz Salvador.

Ele conta ainda que, nos asilos, a
visita dos pequenos "doutores" quebra
a monotonia, a agonia e a tristeza dos
velhinhos, o que favorece a união, a tro-
ca de carinho, abastece os sentimentos,
despertando sua memória afetiva, tra-
zendo de volta sensações agradáveis, a
motivação e a compensação pela perda
da autoestima.

A diretora financeira do Proença Su-
permercados, Fernanda Lopes Farinha,
empresa com oito lojas na região de
Araçatuba (SP), conta que Dayanne, sua
poodle branca de 14 anos, faz a alegria
da casa. "Quando ela está por perto não
tem como ficar estressada. Agora ela an-
da muito quieta por causa da idade, mas
quando começo a brincar com ela até
esqueço dos problemas."

A psicóloga, adestradora e consultora
comportamental Tatiane Ichitani, da Or-
ganização Cão Cidadão, enfatiza que, por
serem sociáveis, os humanos precisam de
companhia. "Os animais acabam suprin-
do uma parte dessa nossa necessidade. A
convivência é muito positiva. E para os
animais a relação também é muito boa,
já que vivem em grupo e precisam disso
para sobreviver."

Parte da família
Tatiane, que também tem dois cães,

Bruce (um sheepdog branco e cinza de
3 anos) e Maya (uma SRD - sem raça
definida - tigrada, de l ano), diz que
nem todo animal pode ser considerado
positivo para uma família. "Tudo vai
depender do temperamento do animal
e das condições da família para cuidar
dele e educá-lo. Cada família tem o seu
limite e cada animal tem uma neces-
sidade. Cães muito jovens e de porte
grande geralmente necessitam de muita
atividade física. Assim, não funcionaria

para um casal de idosos sem a ajuda de
outra pessoa que pudesse suprir essa ne-
cessidade, já que eles teriam dificuldade
em fazê-lo, por exemplo."

Fernanda se emociona ao falar de
Dayanne. "Nós a consideramos da famí-
lia mesmo! A rotina de casa a inclui, ela
é o centro das atenções. Todos a amam
e não conseguem ficar sem ela por per-
to. Até nas viagens procuramos levá-la.
Isso porque são grandes a amizade, a
proteção e o amor que esses animais
têm com a gente."

O tesoureiro do Supermercados Caeta-
no, Nelson Fernando Caetano, empresa
com duas lojas em Valinhos (SP), comen-
ta que já perdeu a conta de quantos cães e
gatos teve em casa. "Ainda tenho vários,
um papagaio e seis periquitos."

Caetano explica que todos os cães e
gatos que tem em casa são SRD, os famo-
sos vira-latas. "Não conseguimos ver ani-
mais abandonados e fazer vista grossa.
Muitas vezes eles estão com fome, sujos
e até doentes. Não dá para ir embora e
fingir que não é nada."

Penépole, Luna, Babão, Drica, Elvis
e Zé Bonitinho são apenas alguns dos
nomes. Caetano diz que os considera da
família. "Apesar de especialistas dizerem
que animais domésticos não devem ser
tratados assim, é impossível não se apegar.
São todos extremamente carinhosos."

"Alguns estão com a gente há dezes-
sete anos, outros já morreram de doen-
ça ou velhice e, apesar de prometermos
não mais arranjar outros, isso acaba
acontecendo", brinca. "Temos uma ga-
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ta de 17 anos, um cachorro de 16, mas
também temos filhotes com apenas 4
meses de vida. A mãe foi recolhida na
rua ainda prenhe."

Os bichinhos de estimação não se
limitam somente a cães, gatos e pas-
sarinhos. "Já tive um peixe quando
fazia faculdade e morava sozinha. Nes-
sa época a Dayanne ficou com meus
pais, então comprei o peixe para não
me sentir tão só. Coloquei o nome ne-
le de Astrogildo e isso era motivo de
muita risada. Meu avô não podia tomar
conta dele, pois enchia o coitado de
comida. Infelizmente Astrogildo já se
foi", lembra Fernanda.

Histórias e
travessuras

Todos os donos de
animais de estimação
têm histórias diverti-
das sobre eles. É o caso
de Tatiane. Ela diz que
depois que Maya che-
gou, a casa não tem
mais jardim. "Ela des-
trói tudo, cava buracos
e incentiva o Bruce a
fazer o mesmo. Não
ligo. O importante é
que passem o tempo
juntos e se divirtam."

Já na casa de Cae-
tano, tendo em vista o
número de animais, as
travessuras são maio-
res. "Eu já encontrei
um gato dormindo dentro do guarda-
roupas. Uma das cachorrinhas sempre
pula o muro do canil, sobe no telhado
e vai para a chácara do vizinho."

O supermercadista conta ainda uma
história feliz e triste ao mesmo tempo.
"Há uns dez anos, nosso veterinário
nos ligou dizendo que havia um shee-
pdog abandonado no canil municipal
e seria sacrificado, pois havia passado
por vários donos e ninguém conseguia
cuidar dele, porque dava muito gasto.
Nós o acolhemos, ele estava muito
magro, cheio de pulgas e carrapatos,
cuidamos dele e ele foi ficando cada
vez mais bonito. Dêmos-lhe o nome
de Buffy. Infelizmente ele morreu este
ano, mas sabemos que oferecemos o

melhor que podíamos. Ele viveu bem
até o fim."

Fernanda, do Proença Supermercados,
fala sobre uma escapulida da Dayanne.
"Ela foi ao sítio com meu pai e meu avô
e sumiu mata adentro. Quando voltou,
estava cheia de carrapicho no corpinho
inteiro. Meu avô dizia que podia jogar
fora porque ela não tinha mais jeito e
que eu ia ficar uma fera. Eles morreram
de medo da minha reação e começaram
a arrancar os carrapichos. Ficaram um
tempão fazendo isso. A coitadinha teve
de ser tosada e tomar medicamento. De-
mos muita risada depois."

Dayanne parece ter sete vidas, como

os gatos, segundo Fernanda. "É vitoriosa.
Já passou por várias cirurgias e algumas
nos deixaram muito preocupados. Hoje
ela tem problemas cardíacos e toma re-
médio todos os dias."

Sobre os novos amigos
Caetano, do Caetano Supermercados,

está muito feliz com seus animais. "Cui-
dar desses bichos faz muito bem e saber
que estão numa situação mais confortável
do que se estivessem nas ruas, é melhor
ainda. Nossa recompensa é o amor e o
carinho que temos em troca; as lambidas,
as babadas e as patadas que ganhamos o
tempo todo são demais. Diria que não é
preciso exagerar como eu, mas sem ani-
mal de estimação não dá pra viver."

Pensar em ter um bicho em casa é fá-
cil, mas nem tudo são flores. Os animais
de estimação dão muita alegria, mas de-
mandam muito tempo e dinheiro com os
cuidados. "Há também o lado dos gastos
com alimentação e veterinário, além do
tempo para cuidar de todos. Não adianta
simplesmente dar comida e água e achar
que é só isso. Os animais necessitam de
carinho e atenção e você tem de estar dis-
posto a oferecer-lhes isso. Por isso precisa
ter muito tempo, paciência e dedicação."
E ainda brinca: "Uma vez que começa a
convivência é difícil parar, então é me-
lhor pensar bem antes".

Quem pretende ter um cão, gato ou
passarinho pode com-
prar num pet shop ou
ainda direto de um
criador. Mas se quiser
fazer como Caetano
e sua esposa, pode
pegar algum que te-
nha sido abandonado
num canil municipal
ou mesmo nas ruas,
esperando por um
novo lar.

O Projeto CEL -
Casa, Esperança e
Liberdade para Ani-
mais Carentes, de São
Paulo, é uma ONG
que tem por objetivo
trabalhar com castra-
ção e tratamento ve-
terinário para os ani-
mais da população de

baixa renda, além de prestar assessoria
aos animais abandonados ou vítimas
de maus tratos. A ONG abriga cerca de
350 animais entre cães e gatos. Mensal-
mente realizam uma feira para adoção
desses bichinhos.

Quem simpatiza com a causa, mas
ainda assim não quer o trabalho de
ter um animalzinho em casa, pode
adotar a distância, ou seja, contribuir
para que seja bem tratado e alimenta-
do na ONG.
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