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RESUMO - Este estudo objetiva investigar por meio de entrevistas únicas com 

roteiro semi-estruturado associado com escalas e questões de múltipla escolha, a 

necessidade de implantar um serviço de consultas terapêuticas no formato de 

plantão psicológico, destinado ao proprietário de animais de estimação que 

frequenta Hospitais e Clínicas Veterinárias, cuja doença do animal possibilita a 

ocorrência do óbito. Os participantes foram adultos (n=16), de ambos os sexos e 

maiores de dezoito anos, distribuídos em três grupos: 08 (oito) médicos veterinários, 

03 (três) funcionários do Hospital Veterinário da FMU e 05 (cinco) proprietários de 

animais. Os resultados apontaram a necessidade dos entrevistados serem 

escutados e sustentados nas situações de existência do luto pela ocorrência da 

perda do animal de estimação. Constataram-se evidências quanto ao tempo 

utilizado pelos sujeitos que se dispuseram a discorrer com o pesquisador sobre o 

assunto, quando do término das entrevistas, inclusive relatando casos que 

ocorreram em sua infância, mostrando que a perda de animais é, de fato, uma 

situação com grande apelo emocional e de grande impacto na vida de muitos, sejam 

eles veterinários, funcionários e proprietários de animais de estimação. Os dados 

preliminares e os subsídios da bibliografia especializada nesta temática indicam à 

necessidade de se pensar a possibilidade de implantar um serviço de plantão 

psicológico no Hospital Veterinário da FMU, enquanto um piloto, para futuramente, a 

partir de mais elementos objetivos, pesquisar e aprofundar a necessidade de 

inserção do psicólogo clínico nos hospitais e clínicas veterinários brasileiros. Isto 

posto, a presença do psicólogo nos hospitais veterinários parece ser mais uma 

necessidade do que um luxo para que a escuta e a expressão da dor seja 

sustentada e o padecimento acolhido e alinhado neste ambiente inserido no preceito 

da humanização. 

INTRODUÇÃO - A experiência cotidiana do atendimento da pessoa nos serviços de 

saúde e os resultados de pesquisas de avaliação desses serviços têm demonstrado 

que a qualidade da atenção ao usuário é uma das questões mais críticas do sistema 

de saúde brasileiro. Bons atendimentos, segundo o público, dependem em grande 

medida, da capacidade do hospital oferecer um atendimento humanizado à 

população. Os Médicos Veterinários tem em sua formação o treinamento para o 

atendimento com técnica para os seus clientes animais, mas não para um 

acolhimento e manejo adequado aos proprietários destes animais.   



OBJETIVO - Avaliar a necessidade ou não da implantação de um plantão 

psicológico dentro de Hospitais e Clínicas Veterinárias. 

METODOLOGIA 

Sujeitos – Adultos (n=16) de ambos os sexos, maiores de dezoito anos, distribuídos 

em três grupos: 08 (oito) médicos veterinários, 03 (três) funcionários do Hospital 

Veterinário da FMU e 05 (cinco) proprietários de animais.  

Método - Entrevistas únicas, com roteiro semi-estruturado, associado com escalas e 

questões de múltipla escolha, no formato de dois roteiros - um especificamente feito 

para médicos veterinários e funcionários de hospitais/clínicas veterinárias e outro 

para proprietários de animais de estimação.  

DESENVOLVIMENTO – Tratamento e análise dos dados coletados através de um 

sistema de análise de conteúdo, estabelecendo unidades de significados associadas 

com percentual de respostas. 

RESULTADOS PRELIMINARES - Todas as entrevistas variaram em tempo de 20 a 

90 minutos, sendo importante notar que todos os entrevistados continuaram a falar 

sobre seus cães, da perda pelo seu falecimento, por no mínimo mais 30 minutos, 

após as entrevistas terem sido finalizadas. Percebe-se uma grande necessidade 

em falar e de poderem ser ouvidos sobre a história de vida de seus bichos, 

reafirmando a ideia de Baydak (2000) de que o luto por um animal não é suportado 

pelas redes sociais, não sendo legitimado, o que exacerba as reações de estresse 

e de lutos intrapsíquicos, pois é tratado como um acontecimento trivial e de pouca 

importância. Nas entrevistas com os veterinários e com os proprietários, sem 

exceção, houve a aprovação da ideia da inserção do psicólogo para os casos de 

eutanásia, morte, doenças crônicas e cuidados paliativos de animais, porém 100% 

(n=8) dos veterinários não têm ideia do formato em que este serviço deve ser 

oferecido, enquanto a maioria dos proprietários (80%; n=4) sugeriram sessões em 

grupo e grupos de apoio, além do atendimento pessoal, parecendo saber do que 

necessitam e o que lhes seria útil nestas situações. Nossos dados mostram que a 

falta de preparo do veterinário em apoiar seu cliente, nestes casos, se reverte na 

qualidade de sua avaliação. Oitenta por cento (80%; n=4) dos proprietários relatam 

que sentem que seus veterinários têm conhecimento técnico e experiência 

profissional, que em 80% (n=4) das vezes eles compreenderam suas demandas e 



suas expectativas e 60% (n=3) explicavam com linguagem acessível os problemas 

de seus animais, tratando este proprietário bem (60%; n=3) e respondendo todas 

as suas dúvidas, porém, destes proprietários, 60% (n=3) dizem que não foram 

acolhidos em seu sofrimento mediante a doença e sofrimento de seu animal de 

estimação, apesar de 100% (n=5) relatarem que estavam sofrendo com a doença 

de seu bicho. Interessante notar que apesar de 100% (n=5) dos proprietários 

considerar que seu animal é bem atendido, 40% (n=2) não acha que isto acontece 

com ele, como proprietário. Apesar de 80% (n=4) dos proprietários, terem sido 

compreendidos em sua demanda, serem em 60% das vezes bem tratados, 60% diz 

não ter sido acolhido e 40% não considera que teve um bom atendimento pessoal e 

isso provavelmente se reflete com relação à satisfação com os atendimentos 

recebidos, pois em geral, quando perguntados sobre sua satisfação com os 

atendimentos, apenas 20% (n=1), se sentem plenamente satisfeitos. Na maioria 

dos casos ocorre uma relativa ou pequena satisfação (60%; n=3 e 20%, n=1), 

mostrando como a falta de acolhimento ao proprietário, reverte na sua má 

avaliação, em relação ao atendimento. Isto mostra uma demanda não satisfeita do 

proprietário de animais de estimação. Por fim, a partir dos dados preliminares 

coletados e dos subsídios da bibliografia especializada nesta temática, conclui-se 

pela necessidade de se pensar a implantação de um serviço de plantão psicológico 

e grupos de apoio no Hospital Veterinário da FMU, enquanto um piloto, para 

futuramente, a partir de mais elementos, pesquisar e aprofundar a necessidade de 

inserção do psicólogo clínico nos hospitais e clínicas veterinários brasileiros. Desta 

forma, tudo indica que a presença deste profissional parece ser uma necessidade e 

não um luxo.  
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