
Amor de bicho 
UMA	SÉRIE	SOBRE	A	PARCERIA	ENTRE	NÓS	E	OS	BICHOS	



QUAL	A	FORÇA	TRANSFORMADORA	DESSA	RELAÇÃO?	



COMO	OS	ANIMAIS	PODEM	ATRIBUIR	VALOR	A	NOSSAS	VIDAS?	



Vamos acompanhar histórias interessantes e envolventes de pessoas que, cada uma à sua maneira, 
são beneficiadas pela companhia dos bichos em algum aspecto de suas vidas ou trabalho. 

O	PROGRAMA	

Tanto animais 
domésticos, como cães, 
gatos, coelhos e 
pequenas aves, quanto 
os não-domésticos, 
como cavalos e 
golfinhos, podem ser 
nossos parceiros fieis.  

Uma série documental sobre superação, cura, confiança, aceitação, socialização, 
responsabilidade, afeto, amizade, paixão e muito mais... Através dessa parceria apresentaremos 
casos de superação, confiança, aceitação, socialização, responsabilidade, afeto, amizade, paixão e 
muito mais.   
.   



FORMATO	

Na primeira temporada, de 10 episódios, com 
duração de 22 minutos, vamos atrás de lindas 
histórias sobre essa parceria tão importante 
nos dias de hoje. A série, com um clima 
intimista, irá abordar o tema de forma lúdica 
e contemplativa, de forma a produzir, um 
registro de caráter associativo, sensorial e 
reflexivo.  
  

A cada episódio, duas histórias serão 
apresentadas.  Com belas imagens e trilha 
sonora envolvente, AMOR DE BICHO vai 
trazer emoção, surpresas, diversão, além 
de informações e conteúdos científicos 
sobre o assunto.  



	
		 FALANDO DE BICHO 
A GENTE FALA DE AMOR 

A população de cães e gatos domésticos 
é maior do que de crianças, segundo 
pesquisa do IBGE de 2015. 
O número de cachorros no Brasil foi 
estimado em 52,2 milhões e de gatos 
em 22 milhões, indicando média de 1,8 
animal por domicílio.  

Não é a toa que vídeos e fotos de bichos 
brincando, dormindo e acariciando seus 
parceiros homens estão entre os mais 
vistos em todas as mídias sociais.  



A Série AMOR DE BICHO vai agradar tanto aqueles que buscam alternativas 
para viver melhor, quanto os que amam os animais e todo o universo em que 
eles transitam. O amor entre humanos e animais é um assunto inesgotável e 
universal.  



Márcia sempre foi apaixonada 
por cães. Graças a essa paixão, 
conseguiu superar algumas 
fases dolorosas da vida.  

A perda do primeiro marido e a solidão que 
veio com sua ausência foram amenizados por 
Mobi e Bebel, duas cadelas que tinham sido 
adotadas pelo casal.           

Superação O	PILOTO	

O VÍNCULO ENTRE O HOMEM E SEU MELHOR AMIGO É CAPAZ DE 
ATIVAR A PRODUÇÃO DO HORMÔNIO DO AMOR PARA AMBOS, 
APONTOU UM ESTUDO PUBLICADO PELA REVISTA "SCIENCE”. A 
OCITOCINA É O HORMONIO ASSOCIADO AO SENTIMENTO DE 
PAIXÃO E AMIZADE, ATENUANDO O ESTRESSE E A DEPRESSÃO. 



Kauan foi diagnosticado com paralisia cerebral 
e diplegia. Ele não conseguia andar e falava com 
dificuldade. Há cerca de dois anos, iniciou um 
tratamento de equoterapia com o psicólogo e 
equoterapeuta Fernando Sodré.  

“Kauan evoluiu enormemente. Hoje, ainda que com 
ajuda, ele anda e fala muito melhor. Além de adorar o 
Agamenon, com quem divide muitos segredos”, 
conta Fernando. 

Conforto 

O	PILOTO	

ANIMAIS PODEM ATUAR COMO CO-TERAPEUTAS, 
TORNANDO O PROCESSO DE TRATAMENTO MAIS 
CONFORTÁVEL E PRAZEROSO. 



Maria, depois que o 
irmão nasceu, mudou 
c o m p l e t a m e n t e s e u 
comportamento dentro 
de casa. Parou de comer 
sozinha, passou a fazer 
xixi na calça e se tornou 
um menina agressiva.  Sua mãe, muito preocupada, 

resolveu adotar um cãozinho. 
Maria chamou-o de Piggy. E 
começou a fazer com ele tudo 
que a mãe faz com o irmão - 
nas trocas de roupa do bebê, a 
menina troca o lenço do cão. É 
Maria que dá comida, penteia 
e canta para o cachorro 
dormir. Piggy dorme ao seu 
lado numa cestinha Moisés. 

UM ANIMAL PODE AJUDAR A CRIANÇA A ACEITAR AS 
DIFERENÇAS, OS HUMORES, AS DIFICULDADES DA VIDA. 

Piggy chegou! 

											EPISÓDIOS	
Sinopses	para	pesquisa	



Marina ia mal na escola, passava as 
tardes inteiras no computador e 
detestava conversar em casa. Uma 
tia faleceu e seu cão ficou órfão. A 
mãe de Marina enviou uma foto do 
cão para ela: “oi Marina, eu sou o 
Fred e preciso de um novo lar. Quer 
cuidar de mim?” 

Fred ajudou Marina a se 
tornar mais responsável 
com as coisas da casa, mais 
comunicativa com os pais e 
a dinâmica da família 
melhorou muito. A mãe, 
que não gostava muito de 
bichos passou a adorar a 
companhia de Fred.  

Quer cuidar de mim? 

TOMAR CONTA DE UM ANIMAL PODE AJUDAR A PESSOA A 
CONSTRUIR VÍNCULOS AFETIVOS E PRÁTICOS COM O COTIDIANO. 



Ana é médica e andava muito estressada, sem conseguir dormir à noite. 
Seu trabalho ocupa a maior parte do seu tempo e energia. Ana desaprendeu 
a relaxar. Um dia, de repente, não conseguiu mais escrever. Sua mão não 
respondia mais. Travou! Foi levada ao hospital e saiu com diagnóstico de 
burn out.  

Tirou licença no trabalho e começou uma terapia de relaxamento com 
animais. Ela era convidada a pentear o cavalo, acariciar, sentir. Assim foi 
reaprendendo a apreciar o toque, a temperatura, o carinho. Viver o 
momento presente, relaxar. Ana gostou tanto do contato com Lucky que 
passou a fazer equitação. 

Mindfullness 

O ANIMAL AJUDA A FOCAR NO 
OUTRO E NO AMBIENTE E SAIR DE SI, 
DA MENTE E DAS PREOCUPAÇÕES.  



Bela acabou um namoro longo e não 
quis mais ir às aulas. Ficou um mês 
em casa, sem forças para tirar o 
pijama. Bela estava com depressão. 
Seu médico sugeriu a chegada de um 
animal em casa: “O animal pode 
ajudar a confiar mais no outro e na 
vida.”  

Jack motivou Bela a se reerguer, conectando-a às coisas simples da 
vida. "As vezes eu sentia aquele aperto no peito... forte... e imaginava 
o Jack vindo me buscar na saída. Isso aliviava bastante a pressão.” 

Despertar 



Seu Alfredo, aposentado, 
depois que a esposa faleceu, 
passou a se dedicar aos 
pássaros. Frequenta feira de 
aves, ensina os bichos a 
cantar e de quebra canta 
junto com Tinoco. 

Alegria 



Thomas e seu cão Ben viveram juntos 
por onze anos. Ben ajudou Thomas a 
superar algumas perdas e desafios na 
vida. Os últimos meses da vida de Ben 
foram filmados por seu companheiro e 
transformados em um tributo.  

Thomas é fotografo e o filme ficou maravilhoso! Resultado: viralizou 
e trouxe muitas mudanças para a vida profissional de Thomas. Amizade 



Dona Amelia ficou viúva, desanimada e sem motivação, não queria mais sair de casa. Seus 
filhos moram fora do Brasil e estavam preocupados, pensando em levá-la com eles. Um de 
seus filhos sugeriu adotar um cachorro. Quem sabe seria um estímulo para ela sair, passear 
na praça.  

Dique morde os pés de dona Amelia e leva a coleira à mão 
dela, convidando-a para sair. Todos os dias, pela manhã e ao 
fim de tarde, as duas passeiam na praça. Uma nova rotina se 
estabeleceu na vida dela com a chegada de Dique. Dona 
Amelia já avisou: se for para morar fora, vai levar o Dique! 

solidão 

O ANIMAL ESTIMULA UMA MAIOR 
INTERAÇÃO SOCIAL POR MEIO DOS 
PASSEIOS. A SENSAÇÃO DE SOLIDÃO 
TENDE A SER AMENIZADA.  



Karen e Diego sonhavam ter filhos, mas seus 
planos não se realizaram. Foram 4 tratamentos de 
fertilização e seis anos de tentativas sem sucesso. 
Resolveram adotar um filhote de cachorro e sete 
meses depois engravidaram espontaneamente.  

Théo parecia que 
sabia da gravidez de 
Karen, antes mesmo 
do resultado. Passou 
t o d a a g r a v i d e z 
cuidando da barriga e 
colado aos seus pés. Fertilidade 



Suely estava tentando 
engravidar quando o 
marido pediu o divórcio. 
Ela ficou muito triste e 
p r e o c u p a d a d e n ã o 
conseguir mais ter filhos. 
S u a m e l h o r a m i g a , 
preocupada, levou de 
presente um filhote de 
cachorro. Depois de muita 
insistência e um acordo de 
um mês de experiência, ela 
topou ficar com o filhote. 
Resultado: paixão! 

Numa caminhada com Viking, Suely 
conheceu o dono de outro cão. O 
namoro começou pelos bichos e em 
um mês se estendeu aos seus “pais”. 
Eles brincam que os cães vão levar as 
alianças no dia do casório e que o 
quarto do bebê vai ser cheio de 
patinhas na parede! 

Recomeçar 



Romeu teve a pata roída 
por um bicho. Camila 
ficou tão abalada com a 
ideia de ser devorada viva 
que resolveu levá-lo para 
casa. A partir daí se 
apaixonou pelo universo 
felino e começou a criar 
redes e espaços para o 
gato se d ivert ir . Os 
amigos foram gostando 
dos objetos, indicando 
para outros e assim 
Camila abriu um ateliê de 
objetos para gatos . 

Camila não estava feliz 
em seu emprego, mas 
faltava motivação para 
sair. Um dia, exausta, ela 
voltava para casa e 
encontrou um gatinho 
todo machucado. Ela 
ficou muito mexida e 
resolver levar o gatinho 
a um veterinário.  

O Lar de Romeu 



Margarida sempre foi muito agitada e 
não conseguia ficar parada. Na escola, os 
professores reclamam que ela não obedece 
e não senta nem para lanchar. Pediu de 
aniversário um aquário, pois sempre amou 
o mar.  

Hoje, o aquário faz 
parte da sala. Todos 
os dias Margarida 
senta e conversa com 
os peixes. Após estes 
momentos, a menina 
c o n s e g u e u m a 
tranquilidade que 
n u n c a h a v i a 
connhecido. 

Serenidade 



Roberto nasceu cego e aos 33 anos já estava habituado a viver com todos os limites da 
sua deficiência. Foi quando apareceu a oportunidade de “experimentar” um jovem cão 
que estava sendo treinado para guiar cegos e que precisava, também ele, de um 
período de experiência. Do estágio até hoje – já são quase 7 anos.  

“Nunca mais vou esquecer da primeira vez que toquei o Bill: 
seu pelo macio, sua respiração morna e amigável. Naquele 
momento, não sei explicar como, eu soube que ele seria parte 
de mim, a minha metade. As vezes quando estou sozinho me 
sinto até sem sentido. Eu brinco dizendo que ele á a minha 
metade animal”. Bill o acompanha para todos os lados, e mais 
do que simplesmente guiá-lo pelas ruas tornou-se uma espécie 
de alma gêmea: se comunicam, se entendem, se completam. 

ALMA GÊMEA 



Elisa, uma menina 
autista, ganhou um 
gatinho de presente. 
Desde o primeiro dia 
Maria esperava não 
t e r n i n g u é m p o r 
perto para conversar 
com o gato Tião.  

“Parecia que o gato conhecia a 
linguagem da minha filha. Acho 
que a Maria precisava de alguém 
com paciência para escutá-la sem 
expectativa, e o gato parece ter 
essa capacidade”, conta o pai. 
Para a menina, todos os gatos 
têm autismo e são como ela. 
“Olham para tudo e pensam sobre 
tudo, apesar de todos pensarem 
que eles não prestam atenção em 
nada”, descreve Maria. 

O Gato e eu 

O ANIMAL NÃO EXIGE TROCA, EXPLICAÇÃO OU COMUNICAÇÃO VERBAL E O 
CONVÍVIO COM ELES PODE AJUDAR A CONFIAR MAIS NO OUTRO E NA VIDA. 



Quando seu cachorro fugiu de casa, Marcelo o procurou por mais de um 
mês em todos os lugares possíveis. Foi quando descobriu a existência de 
canis que acolhiam os animais perdidos e abandonados. No início, 
frequentava-os com a esperança de encontrar seu cachorro, mas depois foi 
fazendo amizade com o pessoal que trabalhava ali e ficando para ajudar.  

Hoje Marcelo coordena um destes canis. “São animais abandonados que precisam da 
gente, embora eu ache que somos nós que precisamos mais deles . Chegam aqui sem nem 
sequer um nome e vamos tentando intuir o que querem nos dizer, e compreender quem são” 

PROCURO UM LAR 



Rafael faz um trabalho pouco 
comum: prepara cães que são 
utilizados em visitas terapêuticas. 
Ele nos apresenta seus principais 
colaboradores: Bob, um enorme 
labrador, e Rose, uma  Golden de 9 
anos. “O cão precisa ter maturidade 
e sensibilidade”. A fase mais difícil 
é acostumar o animal  à experiência 
do hospital, ensinar a ele boas 
maneiras, educar suas reações aos 
mais diversos tipos de pessoas.  

“Alguns pacientes 
criam laços fortes 
com os cães, pois 
e s t e s ,  c o m s u a 
de l icadeza e seu 
olhar compreensivo, 
p a r e c e m e s c u t a r 
diretamente seus 
corações, e de algum 
m o d o l h e s f a l a r 
também.” 

empatia 



Fátima, psicóloga de formação, 
nunca ligou muito para bichos. Foi a 
leitura do livro da psicóloga Nise da 
Silveira, chamado “Gatos, a emoção 
de lidar”, que a fez descobrir um 
novo olhar sobre os bichos na 
terapia. “Os gatos são capazes de 
criar relações afetivas com os 
pacientes. E o afeto é a mola 
propulsora de tudo na vida.” 

Fátima começou a estagiar em uma 
clínica que tinha gatos como co-
terapeutas e percebeu o quão 
valiosa poderia ser essa parceria. 
Hoje, seu trabalho é totalmente 
focado na relação entre homens e 
bichos e ela adotou um gatinho para 
si, Félix. 

Gatos, a emoção de lidar 

CÃES E GATOS SÃO CHAMADOS POR NISE DE CO-TERAPEUTAS. 
PARA ELA A PRESENÇA DE UM BICHO FUNCIONA COMO PONTO DE 
APOIO SEGURO. “O AMOR SILENCIOSO DOS BICHOS ABRE PORTAS.” 



Eduarda começou a sofrer com ataques de ansiedade. As vezes, 
caminhando pelas ruas ou dentro de um ônibus, lhe vinha um 
medo insuportável. Chegou a tomar remédio e a fazer terapia, 
mas não se sentia curada, não conseguia ainda sair sozinha. Por 
sugestão de um amigo, Eduarda adotou um casal de cachorros.  

Aos poucos recomeçou a sair, pelo simples prazer de 
levar os cães para passear, por vezes conseguia 
esquecer os próprios medos. “A simples presença de 
Bonnie e Clyde me dava uma segurança enorme. Eu 
sentia que nada de ruim poderia me acontecer.” Hoje 
ela se sente curada e sai bastante, mesmo sozinha. 

Bonnie e clyde 
Uma rajada de amor 



Luciano e Antonia adotaram uma gata assim 
que casaram. “Foi o nosso teste de admissão para 
filhos”, brinca Antonia. Quando engravidou, Zara 
passou os três primeiros meses estranha em casa 
e sempre preferia estar na companhia de Luciano. 
Antonia ficou apreensiva com a chegada do filho. 
“Como Zara reagiria?” 

Zara adotou o bebe já na 
chegada e tratava o como 
seu filhote. Ficou doce, 
carinhosa, ronronando a 
toda hora. Agora resolveu 
dormir no berço! Antonia 
fica duplamente feliz com 
essa parceria. 

Felicidade 



A vida de Totó na família Menezes não foi sempre simples. Quando os filhos ainda 
eram crianças, os pais que cuidavam do cachorro. O cachorro não era obediente, 
sujava a casa, dava muito trabalho. As crianças, porém, o adoravam. “Mas ao 
contrário de todo mundo, eu o detestava”, confessa Cesar, “e num momento de 
grande cansaço saí para correr levando-o comigo e na volta disse que ele tinha 
fugido.” Na verdade, naquele dia Cesar o levara a um abrigo.  

“Passada a tristeza inicial, eu 
comecei a perceber o quanto o 
bicho fazia falta em casa, era 
um membro da família.”  
Um dia Cesar apareceu com 
Totó em casa e foi aquela festa. 
“Depois contei tudo pra eles. 
P e d i  p e r d ã o .  F o i  u m a 
oportunidade para me sentir 
mais próximo de todos.” 

A volta de totó 



Estudos mostram que a presença de um animal faz bem a saúde. Ajuda a baixar 
a pressão arterial e a frequência cardíaca, diminui os níveis do hormônio 
cortisol, relacionado ao estresse e aumenta a produção do hormônio do amor, 
promovendo a afeição e reduzindo o sentimento de solidão. 
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