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RESUMO 

 

Lidar com falecimento dos pacientes e com os tutores enlutados é um 
desafio cotidiano na prática da Medicina Veterinária. No entanto, conversar sobre 
a morte pode ser uma tarefa difícil, dadas as diversas reações emocionais que 
podem ser despertadas. Não obstante, habilidades de comunicação compassiva 
podem ser aprendidas, praticadas e utilizadas com eficácia em situações como 
essa. Compreender a conexão entre seres humanos e animais, o processo de luto 
e as emoções humanas que os circundam é essencial para que estabelecer uma 
comunicação efetiva. Nesse contexto, esta monografia apresenta o embasamento 
teórico e as orientações práticas necessárias para que essa tarefa seja cumprida 
com sucesso. A perspectiva do profissional diante da morte e do luto também é 
considerada, por meio de uma reflexão crítica acerca do conceito de fadiga de 
compaixão. 
 
Palavras-chave: comunicação compassiva; cuidados pós-morte; empatia; fadiga 
de compaixão; luto não autorizado; más notícias. 
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ABSTRACT 

 

Dealing with patients’ death and their bereaved owners is a habitual 
challenge in veterinary practice. However, talking about death can be a difficult task, 
given the diversity of emotional reactions that may ensue. In spite of this, 
compassionate communication skills can be learned, practiced and effectively used 
in such circumstances. Understanding the connection between humans and 
animals, the grief process and the human emotions surrounding them is essential 
in order to establish an effective communication. In this context, this monograph 
presents both theoretical basis and practical recommendations on how to 
successfully fulfill this duty. The veterinarian’s perspective concerning death and 
grief is also considered, while critically reflecting on the concept of compassion 
fatigue. 

 
Keywords: bad news; compassion fatigue; compassionate communication; 
disenfranchised grief; empathy; post-mortem care. 



 

 

1. PREFÁCIO – A CONEXÃO DO HOMEM COM A NATUREZA E O 

SIGNIFICADO COMO A VERDADEIRA META DA VIDA HUMANA 

 

Em 1984, o biólogo Edward Osborne Wilson popularizou a noção de 

“biofilia” (WILSON, 1984), a qual havia sido elaborada mais cedo, em 1946, pelo 

filósofo e psicólogo Erich Fromm (FROMM, 1964; JOYE & DE BLOCK, 2011). A 

biofilia pode ser entendida como a tendência natural dos seres humanos de 

interessar-se por e afiliar-se emocionalmente a diferentes formas de vida – ou com 

características que se assemelham a vida (WILSON, 1984 e 1993). 

A partir desse conceito, tem-se que o relacionamento entre as pessoas 

e a Natureza pode influenciar as suas percepções de identidade e de realização 

pessoal. Isso significa que, por meio do seu relacionamento com o mundo natural, 

os seres humanos podem auferir desenvolvimento emocional, cognitivo e espiritual 

(KELLERT, 1993). 

O poeta francês Charles Baudelaire escreve que o homem, ao vagar por 

entre florestas simbólicas, é observado por elas com olhares bem familiares 

(BAUDELAIRE, 2020 (1857)), evidenciando a ligação humana com a Natureza. 

Essa conexão é descrita por James Hollis (1999) como sendo uma vibração 

ressonante de semelhantes: ao contemplar a imensidão e a profundeza do oceano, 

o homem sente-se vibrar por dentro pois, também dentro de si, depara-se com a 

profundidade e a vastidão. 

Há, portanto, um mistério no interior de cada ser humano, que busca 

materializar-se por meio dele próprio. Ao conectar-se de forma consciente com o 

mistério exterior, o homem experimenta também uma ligação com o seu mistério 

interior e, dessa forma, torna-se mais profundamente vivo (HOLLIS, 1999). 

No tocante a esse mistério, para Goethe, a verdade não pode ser 

diretamente apreendida. Ao contrário, ela apresenta-se na forma de uma vida 

incompreensível – a qual, não obstante, o homem busca entender (Goethe apud 

HOLLIS, 1999, p. 7). O mistério da existência, portanto, não pode ser 

compreendido; todavia, ele pode ser percebido e vivenciado nos relacionamentos 

e no reconhecimento da profundidade – dentro de si, no outro, na Natureza ou no 

Universo (HOLLIS,1999). 
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Sendo assim, os seres humanos possuem um desejo autônomo de 

buscar o significado. Essa aspiração pode ser dolorosa, pois frequentemente o 

homem experimenta uma realidade que é diferente da esperada. Nesse sentido, 

grande parte da vida é vivenciada em terrenos sombrios de sofrimento. É desse 

sofrimento, contudo, que derivam a sabedoria, a dignidade e o significado mais 

profundo da existência humana (ibidem).     

De fato, apesar de existirem momentos de felicidade, eles não podem 

ser criados de propósito, são passageiros e não podem perpetuados 

intencionalmente. Nesse contexto, a psicologia analítica de Jung, autor da epígrafe 

deste trabalho, sugere que o objetivo da vida não deve mesmo ser a felicidade, mas 

sim o significado – e que é a partir do sofrimento que ele pode ser obtido (ibidem).  
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2. OBJETIVOS 

 

Haja visto que sofrer é inevitável e considerando que a necessidade mais 

profunda do homem é tornar a sua jornada significativa (HOLLIS, 1999), a presente 

monografia contempla a conexão existente entre as pessoas e os seus animais, 

bem como o significado dela. Ao mesmo tempo, propõe-se a explorar os estados 

menos alegres da experiência humana que podem fazer parte dessa relação – em 

especial, aborda a dor da perda e o luto que permeiam a morte de um animal de 

companhia (DAWSON, 2010). 

O objetivo não é remover a angústia desse acontecimento, mas sim 

apresentar estratégias práticas de como o médico veterinário pode (e deve) auxiliar 

o tutor a atravessá-la e a assimilar o seu significado. Considera-se, também, a 

perspectiva do profissional nesse contexto, mediante uma reflexão sobre a “fadiga 

de compaixão”, que é frequentemente descrita como acometendo os profissionais 

de saúde no contexto do cuidado (COETZEE & KLOPPER, 2010). 

Lidar com falecimento dos pacientes e com seus tutores é um desafio 

recorrente na Medicina Veterinária (GRAY & MOFFETT, 2010). Tentar evitar a 

inquietude que acompanha esse fato seria apenas uma causa adicional de 

sofrimento e desgaste (HOLLIS, 1999), uma vez que o médico veterinário 

necessariamente deparar-se-á com esse incidente – pelo menos como uma 

possibilidade – no cotidiano de sua vida profissional.  
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3. A CONEXÃO ENTRE SERES HUMANOS E OUTROS ANIMAIS 

 

A hipótese da biofilia remete à tendência inata dos seres humanos de 

afiliar-se emocionalmente aos outros animais (WILSON, 1993). Ademais, a relação 

entre pessoas e animais pode envolver sentimentos ainda mais complexos e 

intensos que esse como, por exemplo, o amor (DAWSON, 2010). Muitos tutores, 

de fato, relatam amar os seus animais (CRAWFORD et al.,2006) e percebê-los 

como fontes de amor incondicional, afeto e companhia (ZASLOFF, 1996).  

O vínculo dos seres humanos com os animais é descrito pela American 

Veterinary Medical Association (AVMA) como sendo um relacionamento dinâmico 

e mutuamente benéfico, haja visto que a interação física, emocional e psicológica 

entre as duas espécies promove a saúde e o bem-estar de ambas. Os laços afetivos 

com os animais existem há milhares de anos e são eles que ocasionam a procura 

dos tutores pelos serviços veterinários. Ao prestar seus cuidados, portanto, os 

médicos veterinários contribuem tanto para a saúde animal, quanto para a saúde 

humana (AVMA, 2006). 

Nos últimos anos, as percepções acerca do papel dos animais na 

sociedade tem se transformado. Os animais de companhia passaram a ser 

considerados como membros legítimos das famílias (COHEN, 2002) e, em diversos 

casos, podem integrar uma estrutura familiar alternativa, na qual substituem filhos 

humanos – numa família multiespécie (BERNARDI et al., 2018; XIMENES & 

TEIXEIRA, 2017; SÉGUIN, et al., 2016). 

Observa-se, assim, que os animais cumprem funções importantes na 

vida das pessoas, atuando como seres relacionais (WALSH, 2009) e figuras de 

apego (ROCKETT & CARR, 2014). Seus tutores podem percebê-los como filhos, 

companheiros de brincadeiras, parceiros afetivos e amigos confidentes (VIEIRA, 

2019). Ademais, evidências sugerem que as relações com animais de companhia 

podem atender a necessidades psicossociais humanas. Nesse contexto, a 

convivência com esses animais pode ser uma experiência relaxante, prazerosa e 

reconfortante. Sua presença proporciona afeto e lealdade, segurança e constância, 

alegria e completude (WALSH, 2009).  
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4. A PERDA DE UM ANIMAL 

 

Diversas pessoas constroem vínculos de apego com animais desde a 

infância. Esses laços positivos podem contribuir para que, também na vida adulta, 

tenha-se a necessidade afetiva de conviver com eles. Em vários aspectos, os 

animais são percebidos como semelhantes (ou mesmo superiores) a outros seres 

humanos; sendo assim, quando essa valiosa conexão é rompida pela morte do 

animal, as pessoas que o perdem experimentam dor e sofrimento intensos. Essa 

reação, em vários aspectos, é comparável à vivenciada durante o luto devido à 

morte de uma pessoa significativa (VIEIRA, 2019). 

Quando um animal de companhia falece, manifestam-se perdas de 

diferentes tipos, isto é: perda primária, secundária e simbólica. A perda primária 

corresponde à morte do animal em si, sendo ela a principal causa do luto. As perdas 

secundárias, por sua vez, são aquelas que decorrem da perda primária. Referem-

se às mudanças e à desordem que se sucedem na vida das pessoas ao perderem 

um animal; por exemplo, a rotina é afetada e cessam as atividades que antes eram 

compartilhadas com ele. Por fim, a perda simbólica ocorre quando a morte do 

animal remete a outra perda pregressa. Nesse caso, o animal simboliza uma 

conexão da pessoa com algo significativo, como uma pessoa, um lugar ou um 

período especiais. Quando o animal morre, essa ligação é rompida, o que pode 

acarretar em sofrimento adicional (LAGONI & DURRANCE, 2011).  
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5. O LUTO E AS EMOÇÕES HUMANAS 

 

 

5.1. O luto 

 

Entende-se por luto a reação emocional natural que se sucede à perda, 

através da morte, de um ente amado. O luto compreende manifestações 

psicológicas (cognitivas, sociais e comportamentais) e fisiológicas (STROEBE et 

al., 2001 apud WEISS et al., 2008). Nesse sentido, vários estados afetivos podem 

fazer parte dele, incluindo confusão, choque, entorpecimento, negação, tristeza, 

raiva, medo, alívio, culpa, arrependimento, abandono e solidão, saudade, humor 

deprimido, busca pelo falecido, sensação de que ele ainda está presente, e outros 

tantos (DAWSON, 2010; GOODKIN et al., 2001 apud WEISS et al., 2008). 

Cabe observar ainda que, em alguns casos, o luto – com as mesmas 

características supracitadas – pode iniciar-se antes da morte em si, no momento 

em que se toma consciência da possibilidade de óbito. Ocorre, nesse caso, o que 

se denomina de luto antecipatório (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

 

 

5.2. As emoções 

 

As emoções são vivências afetivas, isto é, correspondem a experiências 

íntimas que afetam o indivíduo em sua totalidade. Tratam-se de experiências 

psíquicas e também somáticas (corporais), pois incluem respostas motoras, 

hormonais, neurovegetativas, viscerais e vasomotoras. Emoções são reações 

transitórias, intensas e agudas provocadas por estímulos significativos. Devido a 

sua natureza reativa, as emoções podem também ser transmitidas de uma pessoa 

a outra, “contaminando-a” (DALGALARRONDO, 2019). 

Uma emoção pressupõe, ainda, um julgamento acerca do que é 

significativo e valioso para a pessoa – e que, ao mesmo tempo, está fora de seu 

controle (BRINKMANN, 2018). Ela decorre da relação do sujeito com o objeto de 

apego, de tal modo que sente-se alegria quando ele está presente, gratidão quando 
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ele é beneficiado, raiva que ele é lesado, medo quando ele está em perigo, luto 

quando ele é perdido, e assim por diante (NUSSBAUM, 2001). 

 

 

5.3. O luto enquanto emoção humana 

 

O próprio luto pode ser encarado como uma emoção humana, conforme 

proposto por Brinkmann (2018). Sob essa perspectiva, o luto seria uma emoção 

fundacional do ser humano. Por “fundacional”, entende-se uma emoção constitutiva 

do sujeito humano, ou seja, que compõe a base estrutural da sua subjetividade. Em 

outras palavras, é graças à capacidade de experimentar essa emoção que um 

sujeito pode ser, com efeito, humano (BRINKMANN, 2018). 

Outro aspecto do luto como uma emoção fundacional é o fato de ele ser 

exclusivo à espécie humana. Outros mamíferos podem manifestar intensos sinais 

de privação, falta e necessidade de outrem (como, por exemplo, é o caso de cães 

na ausência de seus tutores). Apesar disso, esses animais não podem 

compreender a inevitabilidade da morte como tal. Os seres humanos possuem uma 

relação singular com a morte e com o amor enquanto questões existenciais. 

Ademais, apenas os humanos podem compreender e refletir mais profundamente 

sobre a inserção da sua existência no contínuo do tempo. O luto, portanto, só é 

possível graças à plena apreensão da finitude e da mortalidade, a qual é restrita 

aos seres humanos (ibidem). 

 

 

5.4. A influência do contexto 

 

A universalidade das emoções é objeto de controvérsia. Alguns autores 

defendem a existência emoções universais, isto é, que são compartilhadas por toda 

a humanidade; no entanto, diferentes autores propõem quantidades e conjuntos 

singulares de emoções ditas universais. Outros, em contrapartida, afirmam que as 

vivências emocionais são distintas a depender do contexto cultural, social e 

histórico em que se inserem (DALGALARRONDO, 2019). 
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De todo modo, quais emoções serão vivenciadas e demonstradas pelo 

tutor frente à morte de um animal configura um aspecto particular de cada pessoa. 

Diversos fatores podem influenciar nessa singularidade, tais como as percepções, 

as experiências pregressas, a religião, o sexo e a idade do indivíduo (DAWSON, 

2010). 

Cabe ressaltar que o falecimento de um animal nunca é um evento 

isolado. Pelo contrário, trata-se de um acontecimento inserido em um contexto 

maior da vida daqueles que são impactados pela sua morte. Dessa forma, diversos 

fatores na vida de uma pessoa podem fazer com que ela esteja mais vulnerável 

diante da perda. Dentre eles, destacam-se ter o animal como principal fonte de 

amizade ou propósito, perceber o animal como uma ligação a algo (ou alguém) 

especial, não contar com uma rede de apoio ou morar sozinho, por exemplo. 

Particularidades como possuir uma doença crônica (física ou mental), ser idoso, 

estar em condição de desemprego ou indigência também são agravantes (ibidem). 

Nesse contexto, a natureza da morte também é pertinente: no caso de 

ela ser repentina, resultar de causa traumática (como um acidente) ou vitimar um 

animal jovem, o abalo poderá ser maior. A existência de outras perdas 

(concomitantes ou pregressas) e a possibilidade de ser (ou sentir-se) responsável 

pela morte podem, ainda, ser outros complicadores. De maneira similar, caso não 

haja familiaridade ou uma relação de confiança estabelecida com a equipe 

veterinária, a fragilização do cliente pode ser mais profunda (ibidem). 

 

 

5.5. O luto não autorizado 

 

Os fatores sociais também influenciam significativamente a forma como 

o luto é vivenciado. O reconhecimento e a validação do sofrimento por parte da 

sociedade são necessários como formas de suporte para o enlutado. No entanto, 

o pesar pela morte de um animal por vezes não é socialmente legitimado e seu 

caráter intenso, real e desafiador não é reconhecido pelas outras pessoas (LAPA, 

2019). Configura-se, assim, o que se denomina de luto não autorizado. Nessa 

situação, o enlutado não recebe o apoio, o conforto e a solidariedade dos demais, 
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uma vez aqueles que o cercam não consideram tratar-se de uma perda significativa 

(VIEIRA, 2019). 

A não autorização do luto potencializa os sentimentos associados a ele, 

agravando-os. Seu processo torna-se mais dificultoso, pois além da dor ocasionada 

pela perda, é preciso lidar um sofrimento adicional: o fato de não poder expressá-

la abertamente. A pessoa enlutada pode sentir-se incompreendida, reprimida por 

sofrer e até mesmo culpada pela sua consternação; por isso, sente frustração e 

receio de se expressar, o que acarreta em uma supressão do sofrimento por meio 

do isolamento social (ibidem). 

Percebe-se, assim, que o desmerecimento do luto por um animal resulta 

em consequências psíquicas negativas com prejuízo à saúde mental do tutor 

(VIEIRA, 2019). Considerando que a busca por amparo em sua esfera de 

convivência pode ser em vão, o tutor naturalmente pode esperar que o médico 

veterinário seja o provedor de validação, suporte emocional e compreensão 

(DAWSON, 2010). 
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6. O MÉDICO VETERINÁRIO DIANTE DO LUTO DO TUTOR 

  

Não se pode assegurar que o médico veterinário tenha o poder de alterar 

a extensão ou a intensidade do luto de um cliente, ou mesmo de fazê-lo sentir-se 

melhor diante da morte do seu animal. Mesmo assim, uma abordagem compassiva 

é capaz de auxiliá-lo a lidar com sua perda. Nesse sentido, a postura adequada do 

profissional tem o potencial de facilitar o luto, autorizando-o. Por outro lado, uma 

experiência negativa associada ao serviço veterinário pode prejudicar o enlutado, 

agravando o seu luto ainda mais (ADAMS et al., 2000). 

Conversar sobre a morte pode ser uma tarefa desafiadora para os 

profissionais de saúde (GORMAN et al., 2005). Diversas emoções podem vir à tona 

e defrontar-se com as mais desagradáveis – como a raiva, por exemplo – pode 

parecer complicado e intimidador (DAWSON, 2010). Não obstante, há habilidades 

comunicação que são eficazes em casos como esse, as quais podem ser 

aprendidas e praticadas (GRAY & MOFFETT, 2010). 

A capacidade de oferecer um amparo efetivo provém do entendimento 

acerca do vínculo humano-animal, do processo de luto e das emoções que os 

circundam. Assim sendo, o veterinário pode validar o significado do animal na vida 

dos que o cercam (DAWSON, 2010), reconhecendo o quanto esse relacionamento 

repercute na saúde física e mental dos familiares. Dessa maneira, ao fornecer apoio 

aos tutores enlutados, o veterinário estende os seus cuidados para além de seus 

pacientes – abarcando, também, as suas famílias humanas (BLACKWELL, 2001). 

 

 

6.1. O profissional também se beneficia 

 

Ao acolher efetivamente os clientes em seu luto, o veterinário estabelece 

com eles um bom relacionamento (GRAY & MOFFETT, 2010). Além disso, a 

cultivar a relação com os tutores, o profissional aproxima-se de seus propósitos 

pessoais. Isso se deve ao fato de que somente com a parceria do tutor é possível 

ele alcançar resultados satisfatórios, melhoras na saúde dos pacientes e, 

consequentemente, realização profissional (ibidem, p. xiii). Além disso, ser capaz 



11 
    

de conduzir uma situação desafiadora de forma satisfatória pode ser igualmente 

gratificante (ibidem).  

Nesse ínterim, clientes que recebem suporte adequado ao luto 

consolidam lembranças positivas em relação ao serviço veterinário prestado 

(DAWSON, 2010). Por diversas vezes, os tutores apreciam o quanto o profissional 

se importa, muito mais do que o quanto ele sabe (GRAY & MOFFETT, 2010). 

Assim, os clientes que forem cativados poderão retornar posteriormente, caso 

possuam (ou venham a adquirir) outros animais. Inclusive, essa vivência mais 

auspiciosa frente à morte contribui para que os tutores estejam abertos à 

possibilidade de ter outros animais no futuro (DAWSON, 2010). 

 

 

6.2. Não existe fadiga de compaixão 

 

Do ponto de vista teórico, na literatura médica, a expressão “fadiga de 

compaixão” descreve um estado de esgotamento de energia associada a 

compaixão que pode acometer os profissionais da saúde. Esse esgotamento 

resulta da exposição intensa e prolongada à interação com os pacientes e ao 

estresse, juntamente com a doação de si próprio. A intensidade dessa fadiga chega 

a superar a capacidade de reparo por meio do descanso, culminando com uma 

impossibilidade de recuperação. Como consequência, o indivíduo passa a 

manifestar alterações graduais e cumulativas de ordem emocional, social, física e 

espiritual (COETZEE & KLOPPER, 2010).  

A fadiga de compaixão configura uma forma de altruísmo patológico, 

uma vez que é motivada pela disposição para aliviar o sofrimento de outrem, por 

meio do cuidado – é, portanto, altruísta. Contudo, por acarretar em prejuízo para 

saúde física e mental do cuidador, esse comportamento é considerado patológico 

(KLIMECKI & SINGER, 2011).  

Por diversas vezes, os termos “compaixão” e “empatia” são empregados 

de maneira intercambiável na literatura (DOWLING, 2018). No entanto, é 

necessário compreender que compaixão e empatia correspondem a conceitos 

distintos (Quadro 1). Tem-se empatia quando, ao observar ou imaginar o estado 
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afetivo de outrem, ocorre uma resposta afetiva isomórfica. Nesse caso, o sujeito 

empático reconhece que a causa da sua emoção corresponde ao estado afetivo do 

outro. Sendo assim, ao ter empatia, uma pessoa coloca-se no lugar de outrem, 

compartilhando do mesmo sentimento que ele – ou seja, sente com ele (KLIMECKI 

& SINGER, 2011).  

Na experiência da compaixão, em contrapartida, não ocorre uma 

coparticipação no estado afetivo do outro. Sente-se por ele, ao invés de com ele. 

Sendo assim, quem sente empatia pela tristeza de outra pessoa também sente-se 

triste; mas aquele que sente compaixão não necessariamente entristece. 

Ter compaixão significa importar-se com o outro e se sentir motivado a 

aliviar o seu sofrimento. Posto isso, experimentam-se sentimentos positivos, que 

remetem ao amor pelo próximo – contrariamente à empatia, que pode culminar em 

sentimentos aflitivos, como a tristeza. Em outras palavras, pode-se entender a 

empatia como um sentimento que vem “do outro para si”, enquanto que na 

compaixão tem-se um sentimento que vai “de si para o outro” (ibidem).  

A empatia geralmente corresponde à primeira etapa de conexão com 

alguém que está sofrendo. No primeiro momento, portanto, o sofrimento é 

compartilhado. Após, se o sujeito empático puder regular seus próprios 

sentimentos, sem identificar-se com o sofrimento do outro pegando-o para si, a 

empatia transformar-se-á em compaixão. Desse modo, o resultado será positivo 

para quem sofre – que receberá ajuda graças à compaixão despertada – bem como 

para o indivíduo que sente compaixão, visto que ele desfrutará desse sentimento 

terno e também dos benefícios à saúde que ele lhe confere (ibidem). 

Se, por outro lado, o observador não conseguir se diferenciar de quem 

está sofrendo, ele experimentará o sofrimento como sendo seu e será impactado 

por ele. Nesse caso, pode sobrevir o “distresse empático” (em ingês, empathic 

distress), o qual é associado a sentimentos negativos e aversivos. A tentativa de 

evitar os sentimentos desagraváveis pode resultar em distanciamento emocional e 

até mesmo inviabilizar a prestação de ajuda. Cabe ressaltar que esse 

comportamento de evitação é adaptativo, pois previne que haja mais prejuízo à 

saúde física e mental da pessoa fatigada (ibidem). 
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Diante do exposto, conclui-se que o termo “fadiga de compaixão” não é 

adequado para descrever o esgotamento profissional relacionado ao cuidado. A 

compaixão não gera fadiga e, inclusive, pode ser uma proteção que previne a sua 

ocorrência. Em seu lugar, o termo “fadiga de distresse empático” (empathic distress 

fatigue) deve ser adotado (ibidem). 

 

QUADRO 1 – Distinções entre empatia e compaixão  

Empatia Compaixão 

 Coloca-se no lugar do outro, 

compartilhando do seu estado 

afetivo e percebendo-o como seu 

próprio – sente com ele 

 Não compartilha do estado afetivo 

de outrem – regula os próprios 

sentimentos, sentindo por ele 

  

 Pode culminar em distresse 

empático, com sentimentos 

aflitivos e aversivos 

 Pode prevenir a fadiga emocional; 

associada a sentimentos positivos 

  

 Inviabiliza a prestação de ajuda; 

é prejudicial a ambos 

 Motiva a prestar ajuda; 

beneficia a ambos 

Adaptado de KLIMECKI & SINGER (2011) 

 

Visto isso, os profissionais de saúde não precisam abster-se de sentir 

empatia. O intuito, pelo contrário, é manejar um alto nível de empatia aprendendo 

a convertê-la, ao menos na maioria das vezes, em compaixão (KLIMECKI & 

SINGER, 2011). O coração, frequentemente considerado uma imagem simbólica 

da emoção, serve também como metáfora do processo compassivo. Para além de 

ser frágil – haja visto que pode ser “partido”, o coração é também um músculo: com 

treinamento e prática, pode tornar-se mais forte ou, em outras palavras, mais 

compassivo (WAY & TRACY, 2012).  
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7. TRANSMITINDO A DIFÍCIL NOTÍCIA 

 

Nesta seção, apresentam-se procedimentos gerais, bem como 

sugestões específicas de como comunicar ao(s) tutor(es) a notícia de óbito. Ao 

longo do texto, os termos “tutor” e “cliente” (utilizados com significado equivalente) 

serão empregados no singular para simplificação. Na prática, mais de um 

responsável pelo animal pode estar presente – nesse caso, as recomendações são 

válidas para todos eles e deve haver atenção do veterinário para que as demandas 

de cada um sejam atendidas (DAWSON, 2010). 

 

 

7.1. Preparando-se para a conversa 

 

Para começar, é fundamental planejar o processo, pois o planejamento 

adequado aumenta a chance de que a comunicação seja efetiva (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). Preferencialmente, os procedimentos são conduzidos pelo 

profissional responsável pelo caso, que possui maior familiaridade com o paciente 

(GIRGIS & SANSON-FISHER, 1998). 

Ao final deste tópico, a sequência de etapas e as providências 

pertinentes a cada uma delas encontram-se listadas e resumidas no Quadro 2, o 

qual pode ser utilizado como um check-list.  

 

 

7.1.1. Organizar o ambiente 

 

Antes de tudo, prepara-se um ambiente adequado (LAGONI & 

DURRANCE, 2011) onde o profissional irá conversar com o tutor e onde ele poderá 

permanecer com o animal por um tempo. O local escolhido tem de ser tranquilo e 

permitir que haja privacidade (DAWSON, 2010), pois notícias ruins nunca devem 

ser comunicadas em público (LAGONI & DURRANCE, 2011). Deve haver assentos 

confortáveis em quantidade suficiente para que todos possam sentar, sem barreiras 

físicas (mesas, por exemplo) entre eles (DAWSON, 2010). Um tapete ou cobertor 
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pode forrar o chão, no qual o tutor possa sentar-se com o animal (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). 

Idealmente, o estabelecimento pode conter uma sala especialmente 

planejada para esse fim (LAGONI & DURRANCE, 2011). Nesse espaço, o 

ambiente deve ser menos clínico e mais aconchegante, com plantas, ilustrações de 

animais e cores suaves. Tons pastéis de azul ou verde, por exemplo, tem o efeito 

de promover a calma e amenizar as emoções (DAWSON, 2010). 

A atmosfera deve ser relaxante (LAGONI & DURRANCE, 2011): música 

ambiente (CAMPOS & NAKASU, 2016) e aromaterapia (SILVA et al., 2020) podem 

ser úteis para reduzir a ansiedade no ambiente hospitalar. 

 

 

7.1.2. Separar o material de apoio 

 

Convém que alguns recursos estejam prontamente acessíveis para 

serem utilizados como apoio. Assim, recomenda-se ter por perto lenços de papel, 

água filtrada, bebida quente (DAWSON, 2010) e uma escova de animais (LAGONI 

& DURRANCE, 2011). O material informativo sobre luto e os itens para fabricar as 

recordações (tópico 6.3.2.) também precisam ser separados antecipadamente 

(DAWSON, 2010). 

 

 

7.1.3. Prevenir interrupções 

 

É imprescindível que não haja interrupções. Para tanto, reserva-se um 

intervalo suficiente na agenda, avisando à equipe que estará incomunicável nesse 

período. Se houver telefones no ambiente, eles devem estar silenciados (GRAY & 

MOFFETT, 2010). Além disso, aconselha-se inteirar toda a equipe do óbito e do 

comparecimento do tutor, visando a prevenir comentários inapropriados ou uma 

atmosfera emocional incompatível (DAWSON, 2010). 
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7.1.4. Revisar o caso 

 

Antes de iniciar a conversa, é essencial informar-se bem acerca do caso, 

revisando o prontuário (BILLSON & TYRRELL, 2003) e discutindo-o com a equipe 

(GRAY & MOFFETT, 2010).  

 

 

7.1.5. Convidar o tutor  

 

Solicita-se ao tutor que ele compareça ao estabelecimento para poder 

comunicar a morte pessoalmente. Evita-se ao máximo dar a notícia por telefone 

(GIRGIS & SANSON-FISHER, 1998). 

 

 

7.1.6. Preparar-se emocionalmente 

 

Antes da chegada do tutor, aconselha-se reservar um tempo para se 

preparar emocionalmente para o encontro, lembrando-se de que o tutor poderá 

manifestar reações diversas e intensas (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

 

 

7.1.7. Resumo 

 

O Quadro 2, a seguir, resume as etapas de preparação para dar a notícia 

de morte ao tutor. 

 

QUADRO 2 – Etapas a serem seguidas e providências a serem tomadas 

ao preparar para a notícia de morte  

Etapa Providências 

1. Organizar o ambiente  Sala aconchegante 

  Local tranquilo 

  Privacidade 
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QUADRO 2 – Etapas a serem seguidas e providências a serem 

tomadas ao se preparar para dar a notícia de morte 

(continuação) 

Etapa Providências 

1. Organizar o ambiente  Assentos suficientes 

  Remover barreiras físicas 

  Tapete ou cobertor no chão 

  Música ambiente e aroma relaxantes 

  

2. Separar material de apoio  Lenços de papel 

  Água, bebida quente 

  Material informativo 

  Itens para recordação 

  Escova para animais 

  

3. Prevenir interrupções  Reservar agenda 

  Silenciar telefones  

  Informar equipe 

  

4. Revisar o caso  Reler prontuário 

  Discutir com a equipe 

  

5. Convidar o tutor  Solicitar visita presencial 

  

6. Preparar-se emocionalmente  Conversa  

  Reação do tutor 

Adaptado de SILVA et al. (2020), CAMPOS & NAKASU (2016), LAGONI & 

DURRANCE (2011), DAWSON (2010), GRAY & MOFFETT (2010), BILLSON & 

TYRRELL (2003), GIRGIS & SANSON-FISHER (1998) 
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7.2. Comunicando a morte de forma compassiva  

 

A comunicação compassiva em serviços de saúde é definida como o 

processo de perceber, conectar-se com e responder ao outro (em inglês, 

recognizing, relating e (re)acting). A definição de comunicação compassiva a partir 

desses três subprocessos foi sugerida por Way & Tracy (2012), considerando os 

conceitos propostos anteriormente por Kanov et al. (2004) e Miller (2007). 

Ao perceber, as pistas de comunicação verbais e não verbais de outrem 

são notadas e o seu significado é identificado. O contexto e o momento em que 

esses sinais se manifestam, bem como as mensagens truncadas e os silêncios, 

também são levados em consideração. Ao se conectar, cria-se ligação com o outro 

por meio da comunicação, possibilitando a expressão de seus valores, emoções e 

decisões. Ao responder, adotam-se técnicas de comunicação e ações que são – 

ou poderiam ser – consideradas compassivas. 

Os três subprocessos não necessariamente acontecem como etapas 

sequenciais. Além disso, não precisam estar todos presentes para que se dê a 

comunicação compassiva (WAY & TRACY, 2012) e podem utilizar-se de diferentes 

tipos de linguagem (oral, escrita e não-verbal) (DAWSON, 2010). 

Os profissionais de saúde podem sentir-se pressionados a praticar o 

desapego de seus pacientes ou temer serem “sentimentais demais”. Por essas 

razões, muitas vezes acabam privando-se de se relacionar com as emoções na sua 

profissão. Na contramão dessas crenças, a comunicação compassiva em Medicina 

Veterinária constitui uma combinação harmônica entre profissionalismo e cuidado 

genuíno. Por meio dela, é possível lidar com as emoções humanas, promover 

cuidado e cultivar um ambiente emocionalmente amigável tanto para os tutores 

quanto para a equipe veterinária (ibidem). 

Tendo como princípio a comunicação compassiva, serão apresentadas 

a seguir as recomendações de como conduzir o encontro com o tutor no qual será 

comunicada a morte do paciente.  
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7.2.1. Sinalizar a temática antecipadamente   

 

O assunto da conversa não deve ser introduzido de forma abrupta. Pelo 

contrário, utilizam-se sinais que ajudam tutor a se preparar emocionalmente para o 

que virá a seguir. Chamá-lo para conversar em um local privado já pode funcionar 

como uma indicação. Ou pode-se anunciar, por exemplo: “Teresa, tenho algumas 

notícias que serão difíceis de escutar” (LAGONI & DURRANCE, 2011); ou “Rosália, 

infelizmente as novidades não são tão boas quanto esperávamos” (GRAY & 

MOFFETT, 2010). 

 

 

7.2.2. Narrar a notícia 

 

A informação deve ser exposta de forma sucinta e gradual. Transmite-

se a mensagem em partes, devagar o suficiente para que o tutor possa assimilar o 

que já foi dito antes de receber mais explicações (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

Para tanto, utilizam-se um tom de voz suave e um ritmo mais lento que o de 

costume (DAWSON, 2010). Não é um problema se houver silêncios (BILLSON & 

TYRRELL, 2003). 

Por exemplo: “Fizemos todo o possível pelo Totó e realizamos os 

procedimentos de reanimação durante 15 minutos... Apesar dos nossos esforços, 

não foi possível salvá-lo e ele morreu... Eu sinto muito.” (LAGONI & DURRANCE, 

2011). Como o tutor pode requerer um tempo até conseguir assimilar os fatos, pode 

ser oportuno repetir os pontos mais importantes (GRAY & MOFFETT, 2010). 

A linguagem deve ser simples e clara (BILLSON & TYRRELL, 2003). 

Posto isso, não se utilizam eufemismos e termos técnicos (GIRGIS & SANSON-

FISHER, 1998), independentemente da escolaridade do ouvinte (DAWSON et al., 

2010). Expressões como “partiu”, “descansou” ou “adormeceu” podem confundir o 

tutor quanto ao que aconteceu de fato (LAGONI & DURRANCE, 2011). Sendo 

assim, alternativas mais verdadeiras, como “morreu de forma tranquila, sem sentir 

dor, medo ou estresse” são preferíveis (DAWSON, 2010). 
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Palavras como “morte” e “morreu” não devem ser substituídas por 

outras. Esses termos são honestos e reforçam a seriedade e a irreversibilidade dos 

fatos. Quando utilizados, facilitam o entendimento e a aceitação do que aconteceu. 

Enquanto isso, frases clichês, tais como tais como “Eu sei como você se sente”, ou 

“ao menos ele teve uma vida longa” (GRAY & MOFFETT, 2010) transmitem 

presunção e trivializam o sofrimento (KLEIN & ALEXANDER, 2003); portanto não 

são reconfortantes, mas sim inoportunas. Da mesma forma, é descabido sugerir a 

aquisição de outro animal ou pôr-se a falar de si (“Quando o meu animal morreu...”). 

Em vez disso, é mais proveitoso encorajar o tutor a falar de si próprio, por meio de 

perguntas abertas (GRAY & MOFFETT, 2010).  

Explanar o processo que causou a morte é conveniente para evitar que 

o tutor imagine cenários piores por falta de conhecimento. Todos os fatos narrados 

devem ser verdadeiros e, ao explicar, a linguagem utilizada precisa se adequar à 

idade e ao nível de compreensão do cliente. Para prestar os esclarecimentos, é 

aconselhado aguardar até que o ambiente já tenha se estabilizado, de tal modo que 

o tutor seja capaz de se concentrar no que está sendo dito (DAWSON, 2010). 

Por outro lado, nem todas as pessoas beneficiam-se de receber muitos 

esclarecimentos. Algumas sentem-se mais confortáveis ao receber menos 

informações, ao passo que outras preferem obter mais explicações. Por 

conseguinte, quantidade de informação deve se ajustar a cada ouvinte (GRAY & 

MOFFETT, 2010). Para saber o quanto ele deseja saber, pode-se perguntá-lo 

(GIRGIS & SANSON-FISHER, 1998). 

 

 

7.2.3. Manter uma postura adequada 

 

A postura do médico veterinário deve transmitir respeito, aceitação e 

suporte. Em outras palavras, a intenção é que o tutor possa sentir-se compreendido 

e livre para se expressar, sem ter vergonha por isso (GRAY & MOFFETT, 2010). A 

forma como essa pessoa escolhe manifestar o seu luto merece ser respeitada, sem 

julgamentos. Dessa maneira, o tutor poderá decidir-se com base em suas 

preferências autênticas (DAWSON, 2010). Cuida-se também para que ele não se 
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sinta apressado: é crucial que ele tenha tempo suficiente para deliberar (DAWSON, 

2010), uma vez que decidir-se com pressa pode ser traumatizante (GRAY & 

MOFFETT, 2010). 

 

 

7.2.4. Responder às emoções 

 

Vivenciar situações de crise é rotineiro para o médico veterinário. Como 

isso, ele pode perder de vista o fato de que algumas pessoas reagem de forma 

extrema em ocasiões como essa. Não obstante, é importante ter em mente que 

essas reações não são anormais ou exageradas, mas sim consequências naturais 

da relação que o tutor estabeleceu com o seu animal (DAWSON, 2010). 

Após relatar a morte, o profissional deve dar espaço para que o tutor 

reaja à notícia recebida (LAGONI & DURRANCE, 2011) livremente e sem 

interrupções. A seguir, o veterinário responderá às emoções que emergirem, 

validando-as (DAWSON, 2010) e realizando uma escuta ativa (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). 

Praticar uma escuta ativa significa prestar atenção plena à fala do tutor, 

atentar-se igualmente para a sua linguagem não verbal e jamais interrompê-lo. 

Acenar com a cabeça e fazer sons como “mmm...” e “uh-huh” são sinais úteis para 

que ele sinta-se encorajado a falar. Recomenda-se permanecer com uma postura 

corporal aberta e relaxada (DAWSON, 2010), sentar-se no mesmo nível que o 

cliente, com pernas e braços descruzados e manter o contato visual (GRAY & 

MOFFETT, 2010). 

Por meio de sua conduta, o veterinário pode validar o luto do tutor, torná-

lo normal e autorizá-lo. Para conceder essa validação, o profissional precisa 

reconhecer a perspectiva da pessoa como sendo legítima e reafirmar a sua ligação 

com o animal, bem como significado desse vínculo. Ademais, deve conferir 

credibilidade às experiências, comportamentos, crenças e pensamentos do tutor, 

esclarecendo que as emoções que ele está vivenciando são normais. Para tanto, é 

necessário adotar uma postura de não julgamento, livre de preconceitos e 

consciente de que todas as emoções têm um porquê de existir (DAWSON, 2010). 
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Nesse contexto, o Quadro 3 aponta algumas das principais emoções que 

podem surgir na ocasião, explicando por que elas ocorrem, seus significados e 

como portar-se diante delas.  

 

QUADRO 3 – Descrição e significado de emoções que podem ser expressas pelo 

tutor ao receber a notícia de óbito e respostas aconselhadas a elas  

Emoção expressa pelo tutor Resposta adequada do veterinário 

 Negação  

Mecanismo de auto proteção; Age “como 

se nada estivesse acontecendo” 

Ajudá-lo a aceitar a realidade, repetindo as 

informações e explicando-as de forma 

concreta; Utilizar perguntas abertas para 

encorajá-lo a falar sobre a situação 

  

 Entorpecimento  

Devido à negação, não demonstra sinais 

de abalo, podendo ficar em silêncio e 

parecer não se importar; Pode estar 

tentando manter a compostura 

Afirmar que a notícia é de fato estressante e 

que recebê-la pode mesmo ser traumático; 

Confortá-lo explicando que essa reação é 

legítima e aceitável 

  

 Confusão  

Dificuldade para assimilar as informações 

por causa do estresse 

Explicar novamente, com cuidado e paciência 

  

 Dúvida e culpa  

Questiona as escolhas que foram feitas, 

percebendo-as como causa da morte; 

Pode culpar a si mesmo ou à equipe pelas 

decisões tomadas 

Revisar o processo de decisão, reiterando 

que ela foi bem embasada clinicamente e 

que, portanto, as escolhas não tiveram uma 

motivação egoísta 

  

 Alívio  

Pode chorar, dizer que está aliviado ou ter 

comportamentos como sorrir e gargalhar; 

Pode achar que é errado sentir-se assim 

Não julgá-lo, por mais que seu 

comportamento pareça inapropriado  
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QUADRO 3 – Descrição e significado de emoções que podem ser expressas pelo 

tutor ao receber a notícia de óbito e respostas aconselhadas a elas 

(continuação) 

Emoção expressa pelo tutor Resposta adequada do veterinário 

 Arrependimento  

Considera-se culpado pela morte 

(podendo ou não tê-lo sido de fato) 

Afirmar ele que agiu de forma responsável, 

buscando cuidados para o animal, conforme 

seu dever; Relembrá-lo de que as decisões 

foram embasadas e que a responsabilidade é 

compartilhada por todos e não é apenas dele 

  

 Medo  

Desconhece os procedimentos realizados 

e por isso imagina cenários aterrorizantes 

Esclarecê-lo quanto aos procedimentos 

  

 Raiva  

Demonstra agressividade física ou verbal 

direcionada a si mesmo ou aos outros 

Adotar conduta apaziguadora (tópico 7.4.2.1); 

Proteger-se em casos extremos  

Adaptado de DAWSON (2010) 

 

Frases como “É normal que alguém nessa situação sinta-se assim” 

(GRAY & MOFFETT, 2010) ou “É esperado chorar num momento como esse” 

(LAGONI & DURRANCE, 2011) transmitem uma mensagem de validação. Como o 

médico veterinário é uma figura de autoridade, o cliente pode sentir necessidade 

de permissão para falar das suas demandas e até mesmo para vivenciar o seu luto 

(DAWSON, 2010). 

Para validar as emoções do tutor, o médico veterinário deve refleti-las 

de volta para ele, nomeando-as (DAWSON, 2010). Afirma-se, por exemplo: “Eu 

vejo o quanto você está triste pela morte do Totó” (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

Ademais, o fato dessas emoções serem naturais e aceitáveis nesse contexto deve 

ser reforçado indicando a razão de elas existirem (Quadro 3) (DAWSON, 2010). 

Do mesmo modo, sugere-se que veterinário reconheça verbalmente a 

personalidade única e insubstituível de seu paciente, o significado que ele teve na 

vida do tutor e o impacto que foi provocado pela sua morte. Nesse ínterim, 
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características específicas do animal podem ser mencionadas, destacando o 

quanto elas contribuíram para que o tutor se apegasse a ele (ibidem). 

Se o contato físico parecer apropriado, uma mão pode ser colocada 

sobre o antebraço ou no ombro do tutor.  Também é permitido ao profissional 

demonstrar sua emoção por meio do choro, caso ele sinta-se comovido. Essa 

atitude demonstra empatia e compaixão. Se o veterinário tiver tendência a chorar 

com facilidade, ele pode esclarecer esse fato ao cliente: “Eu geralmente choro em 

momentos como esse. Mas estou aqui para você e continuo conseguindo o fazer 

meu trabalho” (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

 

  

7.2.4.1. Como apaziguar a raiva 

 

Apesar de ser uma reação normal ao luto (DAWSON, 2010) para 

algumas pessoas, a raiva pode ser percebida como a emoção mais complexa de 

ser manejada (GRAY & MOFFETT, 2010). Por isso, ela será abordada com mais 

profundidade nesta seção.  

Diante da morte do seu animal, o tutor pode manifestar raiva de si 

mesmo, de um familiar, da equipe veterinária, ou mesmo do próprio animal por ele 

ter morrido. Essa emoção pode cursar com violência física ou verbal (gritos e 

xingamentos), comportamentos autopunitivos, auto-aversão ou frustração 

(DAWSON, 2010). 

Durante um acesso de raiva, o tutor é incapaz de comunicar as suas 

demandas de forma efetiva (GRAY & MOFFETT, 2010). Na verdade, ele não está 

consciente dos efeitos que suas palavras e atitudes podem ter sobre os demais. O 

mais provável é que ele sequer tenha a intensão de causar dano a alguém. 

Portanto, convém que o profissional não leve a essa reação para o pessoal. De 

fato, na maioria das vezes, trata-se de uma crise curta e passageira, que costuma 

vir seguida de constrangimento e de pedidos de desculpas. Compreender esse fato 

é importante para que o profissional consiga validar essa emoção e desculpar o 

cliente (LAGONI & DURRANCE, 2011). 
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Uma estratégia útil para dissipar a raiva é convidar o tutor a se sentar. 

Caso ele recuse, o veterinário senta-se mesmo assim: essa pista não verbal induz 

a outra pessoa a se acalmar (GRAY & MOFFETT, 2010). É essencial não reagir 

com raiva (DAWSON, 2010), tornar-se defensivo, irritado ou se sentir culpado 

(LAGONI & DURRANCE, 2011). A postura do profissional, tanto verbal quanto não 

verbal, deve ser a desejável (ou seja, de calma), pois o tutor tende a espelhá-la 

(DAWSON, 2010). 

Assim como nos outros casos, permite-se que o tutor se expresse 

livremente. Após, ao falar, o tom de voz do profissional deve ser gentil (ibidem), 

mais grave e mais baixo do que os utilizados pelo cliente (GRAY & MOFFETT, 

2010). Procura-se aconselhá-lo de que é normal sentir-se assim (DAWSON, 2010). 

Quando seu luto é validado dessa forma, a tendência é que o tutor fique menos 

raivoso (LAGONI & DURRANCE, 2011) e consiga racionalizar o ocorrido (GRAY & 

MOFFETT, 2010).  

Manejar a raiva de um cliente é mesmo um trabalho árduo, mas lembrar-

se de que as reações ao luto podem ser diversas (e ainda assim normais) favorece 

o sucesso dessa tarefa (LAGONI & DURRANCE, 2011). Ao focar em responder à 

pessoa e às suas necessidades ao invés de reagir às suas emoções, a atmosfera 

de conflito pode ser dissipada (DAWSON, 2010). 

Na eventualidade da raiva do tutor parecer incontornável e ameaçadora, 

faz-se necessário impor limites. Se o cliente adotar um comportamento inaceitável 

ou se recusar a colaborar, ele deve ser convidado a se retirar em definitivo ou, 

então, a polícia será acionada. Nesse caso, a prioridade deve ser zelar pela 

segurança da equipe (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

 

 

7.2.5. Convidar o tutor a ver o animal 

 

Ver o corpo do ente falecido facilita o processo de luto (CHAPPLE & 

ZIEBLAND, 2010), especialmente em casos de morte inesperada e repentina 

(MOWLL, 2007). Essa prática torna a realidade da morte concreta e possibilita o 

contato físico, a despedida e a percepção do ente como alguém sem vida e livre de 
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sofrimento. Em última instância, serve para evitar o arrependimento futuro por não 

tê-lo visto (PAUL, 2018). 

Nem todas as pessoas sentem-se confortáveis com a ideia de ver o 

corpo, porém. Por esse motivo, é indispensável perguntar antes se o tutor deseja 

ver o animal (LAGONI & DURRANCE, 2011) e permitir que ele tenha tempo 

suficiente para decidir (CHAPPLE & ZIEBLAND, 2010). Para fazer essa consulta, 

preconiza-se utilizar uma pergunta aberta, abordando os sentimentos do tutor em 

relação à ideia de ver o corpo: “Como você se sente sobre ver o Totó?”. Perguntas 

fechadas, como “Você gostaria de ver o corpo do Totó?” não são ideais nesse 

contexto, pois tendem a induzir uma resposta negativa automática: “Eu não gostaria 

de ver o corpo, pois não gostaria que ele estivesse morto” (MOWLL, 2007). 

Caso a resposta seja negativa, cabe ao veterinário esclarecer o benefício 

emocional dessa experiência e alertar quanto à possibilidade de arrependimento; 

apesar da ansiedade inicial, ver o corpo costuma trazer alívio posteriormente: “Eu 

sei que a ideia de vê-lo é difícil. Mas ver o animal e se despedir dele costuma ajudar 

as pessoas a se sentirem melhor”. Então, reforçando que a decisão do cliente será 

respeitada, o profissional deve perguntar-lhe mais uma vez (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). 

Caso o tutor opte por ver o animal, ele precisa ser informado quanto a 

que esperar (KLEIN & ALEXANDER, 2003): a temperatura do corpo, a existência e 

a localização de feridas, a forma como ele será apresentado e assim por diante. 

Além disso, recomenda-se que o veterinário autorize e encoraje o tutor a interagir 

com o cadáver, explicando que ele poderá remover o cobertor, tocar no animal, 

escová-lo, acariciá-lo, pegá-lo no colo, abraçá-lo e conversar com ele, conforme 

desejar (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

Para que essa experiência possa ser mais confortável para o cliente, o 

corpo do animal deve ser devidamente preparado (ibidem) por meio dos 

procedimentos listados no Quadro 4. Esses cuidados conferem ao paciente uma 

aparência digna, natural e mais agradável. Eles devem ser iniciados precocemente, 

antes que ocorra o enrijecimento cadavérico (rigor mortis), para que o 

reposicionamento ainda seja possível (UFMT, 2017). Nesse sentido, acomoda-se 

o animal como se ele estivesse dormindo confortavelmente (DAWSON, 2010), com 
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o tronco levemente curvado e os membros flexionados. Colocá-lo em uma caixa 

pode facilitar essa posição (LAGONI & DURRANCE, 2011).  

 

QUADRO 4 – Cuidados post mortem dispensados ao corpo do paciente  

 Remover os dispositivos médicos como catéteres, sondas e drenos 

 Drenar a vesícula urinária por compressão manual 

 Ocluir os orifícios naturais do corpo que possam vir a drenar secreções, de maneira 

que os tampões não fiquem visíveis 

 Ocluir orifícios de punção e cobrir feridas abertas, feridas cirúrgicas e sítios de incisão 

com curativo absorvente limpo revestido por curativo adesivo impermeável 

(TegadermTM ou semelhante) 

 Aspirar secreções nasais e orais, higienizar a cavidade oral, guardar a língua e fechar 

a boca  

 Fechar os olhos; se necessário, colar as pálpebras para que permaneçam fechadas, 

com cuidado para que o aspecto final seja esteticamente agradável  

 Limpar, secar e escovar os pelos 

 Posicionar o corpo simulando a postura natural ao dormir, com o tronco ligeiramente 

arqueado e os membros flexionados 

 Cobrir o corpo até o pescoço com um cobertor limpo, deixando a cabeça descoberta 

Adaptado de NHS – LOTHIAN (2021), LAGONI & DURRANCE (2011), DAWSON (2010), 

GRAY & MOFFETT (2010) 

  

Caso seja necessário conduzir o tutor até um outro local para ver o 

animal, o veterinário deverá ir à frente do cliente, guiando-o. O corpo pode ser 

acomodado sobre um tapete ou cobertor no chão, ou sobre uma mesa com uma 

cadeira ao seu lado. A seguir, o tutor deve ser questionado se gostaria de passar 

um tempo a sós com o paciente ou se prefere que o veterinário permaneça com ele 

(LAGONI & DURRANCE, 2011). 

Se o cliente optar por ficar só, o veterinário deve avisá-lo de quando irá 

retornar. Nesse meio tempo, o profissional deve estar disponível para o caso de ser 

chamado de volta. Se, por outro lado, ele permanecer no local, o veterinário deve 

ser o primeiro a interagir com o animal, tocando-o, acariciando-o e conversando 

com ele. Então, quando o tutor parecer mais confortável com a situação, uma nova 

oportunidade de ficar a sós deve ser oferecida (ibidem). 
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7.2.6. Resumo 

 

O Quadro 5, a seguir, recapitula os principais cuidados necessários para 

comunicar a morte do paciente de forma compassiva. 

 

QUADRO 5 – Cuidados para comunicar a morte de forma 

compassiva  

 Sinalizar previamente a gravidade do assunto  

 Narrar a notícia de maneira clara e gradual 

 Manter uma postura respeitosa, paciente e acolhedora 

 Escutar ativamente o tutor e validar as suas emoções 

 Preparar o corpo e encorajar o tutor a vê-lo 

Adaptado de NHS – LOTHIAN (2021), LAGONI & DURRANCE 
(2011), PAUL (2018), UFMT (2017), CHAPPLE & ZIEBLAND 
(2010), DAWSON (2010), GRAY & MOFFETT (2010), MOWLL 
(2007), BILLSON & TYRRELL (2003), KLEIN & ALEXANDER 
(2003),  GIRGIS & SANSON-FISHER (1998)  

 

 

7.3. Conduzindo ao encerramento 

  

 

7.3.1. Esclarecer as destinações possíveis para o corpo 

 

As opções de destinação do corpo (aterro sanitário, incineração, 

cemitério de animais, cremação) devem ser esclarecidas em detalhes (DAWSON, 

2010). Todas as alternativas devem ser oferecidas, independentemente da 

condição financeira do cliente, e precisam ser explanadas com sinceridade. Nesse 

sentido, o aterro sanitário não deve ser chamado de “vala coletiva”, por exemplo, 

pois esse termo pode transmitir a impressão de que o tutor poderá visitar o animal 

no futuro, caso deseje (GRAY & MOFFETT, 2010). Para facilitar a compreensão, 
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recomenda-se complementar a explicação com imagens e informações por escrito 

(LAGONI & DURRANCE, 2011). 

Ainda sobre esse assunto, o paciente não deve ser encaminhado para 

necropsia sem a autorização do tutor. Se ela for indicada, deve-se explicar ao 

cliente o que é e como é feita. Caso ele deseje reaver o corpo, a necropsia 

cosmética é a melhor opção. No entanto, dessa maneira, nem todos os tecidos são 

analisados (ibidem). 

Preferencialmente, o tutor deve decidir a destinação do animal em 

conjunto com toda a sua família. Não é necessário ter pressa e essa decisão pode 

ser comunicada no dia seguinte (DAWSON, 2010). Seja qual for, a escolha do 

cliente deve ser respeitada e normalizada pelo veterinário, haja visto que muitas 

pessoas sentem vergonha em relação a ela, por receio de que seja exagero 

dispensar esse tipo de cuidado a um animal (LAGONI & DURRANCE, 2011). Em 

todo caso, o mais indicado é realizar algum ritual de despedida, pois isso beneficia 

o luto (DAWSON, 2010). 

 

 

7.3.2. Produzir recordações 

 

Com a autorização e a participação do tutor, podem ser criados itens 

simbólicos de recordação do animal, que servirão como uma forma reconfortante 

de lembrança (DAWSON, 2010). Além disso, a atividade de confeccionar as 

recordações pode tornar a ocasião mais leve e essa ideia costuma ser bastante 

apreciada pelo tutor. No Quadro 6, são apresentadas algumas sugestões de itens 

que podem cumprir essa função (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

 

QUADRO 6 – Exemplos de itens que podem ser confeccionados como forma 

de recordação do animal 

 Molde do coxim em argila 

 Carimbo do coxim em papel 

 Tufo de pelos, penas, lã ou crina num envelope 
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QUADRO 6 – Exemplos de itens que podem ser confeccionados como forma 

de recordação do animal 

(continuação) 

Adaptado de LAGONI & DURRANCE (2011), DAWSON (2010), GRAY & MOFFETT (2010) 

 

 

7.3.3. Fornecer material educativo 

 

O tutor deve receber, também por escrito, informações acerca do 

processo de luto, que o ajude a conhecer, nomear e compreender as emoções 

associadas a ele (DAWSON, 2010). Isso é particularmente útil para que ele saiba 

o que esperar nos dias subsequentes e possa, desse modo, sentir-se mais 

preparado (KLEIN & ALEXANDER, 2003).  

 

 

7.3.4. Recomendar outras fontes de suporte 

 

O suporte oferecido pelo médico veterinário está restrito às suas 

competências, isto é, consiste em proporcionar apoio emocional – com limites 

claros e por um tempo restrito – e orientações relacionadas ao luto. Recomendar 

ao tutor que ele procure por um profissional especializado, que trabalhe com a 

saúde mental num contexto terapêutico, ajuda a deixar claros esses limites 

(DAWSON, 2010). 

 

 

7.3.5. Despedir-se do tutor 

 

Ao se despedir tutor, o veterinário deve colocar-se à disposição para 

responder dúvidas e prestar esclarecimentos no dia seguinte (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). Se possível, o tutor deve ser conduzido para fora do 

 Registro no livro de recordações do hospital 

 Caixa de recordações com pertences do animal (coleira, brinquedo preferido, etc.) 
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estabelecimento por uma porta discreta (GRAY & MOFFETT, 2010) de forma que 

não seja necessário passar pela recepção (DAWSON, 2010).  

Se o cliente optar por levar o corpo do animal consigo, o mesmo deverá 

ser envolvido em um cobertor. Idealmente, ele não deve ser colocado dentro de um 

saco plástico, mas caso isso seja necessário, o motivo deve ser explicado ao tutor. 

Além disso, recomenda-se sugerir que o tutor chame um acompanhante para estar 

ao seu lado nesse momento (DAWSON, 2010). 

Caso o tutor decida deixar o corpo, ele deve ter a oportunidade de dar 

um último adeus. Enquanto o cliente estiver saindo, ao olhar para o animal pela 

última vez, preconiza-se que alguém familiar esteja ao lado do animal. Isso 

proporciona a sensação de que o animal não está sendo deixado sozinho, mas sim 

de que ele continuará sendo cuidado de forma respeitosa pela equipe (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). 

Por fim, caso o tutor deseje buscar o corpo em outro momento, é 

preferível que ele seja entregue por um profissional que conhecia o paciente 

(DAWSON, 2010) e num local privativo (GRAY & MOFFETT, 2010). Para que isso 

seja possível, um horário deverá ser agendado (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

Durante esse encontro, o profissional e o tutor podem conversar sobre as suas 

memórias e os seus sentimentos em relação ao paciente (DAWSON, 2010). 

Convém que esse atendimento não tenha custos financeiros para o tutor (LAGONI 

& DURRANCE, 2011). 

É interessante que o cliente convide um acompanhante para buscar o 

corpo com ele. Sugerir que ele traga o recipiente no qual deseja transportar o animal 

também é oportuno, pois isso evita que o escolhido pelo profissional seja 

considerado inadequado (ibidem). Em hipótese alguma, o corpo deve ser entregue 

na recepção ou através de um balcão, porque essa atitude comunica 

impessoalidade e objetificação do animal (DAWSON, 2010). 

 Esses últimos cuidados no momento da despedida evidenciam que o 

vínculo com o animal e a sua morte são percebidos pela equipe como significativos 

e não como rotineiros ou indiferentes. Demonstrar carinho com o corpo do paciente 

transparece integridade, respeito, compaixão e cuidado genuíno – tanto com ele 

quanto com o seu tutor (ibidem). 
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7.4. Contatando o tutor pela última vez 

 

 

7.4.1. Informar os honorários  

 

Se possível, o cliente deve ser isento de pagar as despesas no momento 

em que recebe a notícia da morte. É mais recomendado enviar-lhe os honorários 

alguns dias mais tarde (mas nunca junto com a mensagem de condolências) 

(DAWSON, 2010).  

 

 

7.4.2. Enviar mensagem de condolências 

 

É auspicioso enviar uma mensagem de condolências, na forma de carta 

ou cartão, de dois a três dias após a data da morte (LAGONI & DURRANCE, 2011). 

De preferência, ela deve ser escrita à mão (com letra legível) pelas pessoas que 

conheciam o paciente (DAWSON, 2010). Citar uma ou mais características únicas 

do animal torna a mensagem mais pessoal e menos genérica (LAGONI & 

DURRANCE, 2011). Caso contenha figuras, recomenda-se que elas retratem uma 

cena pacífica e que não contenha imagens de animais, pois retratar um animal 

diferente pode ser ofensivo (DAWSON, 2010). 

Outras alternativas pertinentes são fazer uma ação de caridade em 

nome do animal, enviar flores (LAGONI & DURRANCE, 2011) ou presentear o tutor 

com outros itens simbólicos (DAWSON, 2010). Esse último contato afetuoso 

transmite lealdade e demonstra que o cliente será bem-vindo de volta quando 

precisar (LAGONI & DURRANCE, 2011).  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS – O SIGNIFICADO DA DOR PELA PERDA 

 

São necessárias duas condições para a existência do luto: o amor e a 

morte. Apesar de ser um processo intenso e doloroso, o luto contém em si um 

profundo significado. A sua própria existência revela uma importante potencialidade 

humana: a de construir laços de afeto duradouros. Além disso, evidencia ainda a 

natureza única e insubstituível do ente querido que faleceu (BRINKMANN, 2018). 

O sofrimento pela separação só pode ocorrer mediante a existência de 

algo valioso. A dor da perda faz com que tal valor seja tornado consciente e possa, 

então, ser incorporado à vida de quem fica. Dessa maneira, é possível continuar 

junto daquele que foi perdido, esteja ele presente ou não. Na verdade, ele sequer 

é realmente perdido, pois permanece existindo dentro dos demais. 

Nesse terreno de sofrimento, é necessário desapegar da ilusão de 

controle; ao mesmo tempo, é possível celebrar o valor que esteve presente, ainda 

que por um tempo finito, e apegar-se ao seu significado. Esse significado é 

enriquecedor e é a recompensa de si próprio (HOLLIS, 1999). 
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