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Grupo PSIcONVEt propõe 
uma nova abordagem em 
medicina veterinária que 
valoriza as relações humanas

Renata Afonso Sobral, MV
Hannelore Fuchs, MV, Psicóloga

O grupo PSICONVET, recentemente 
criado por veterinários e psicólo-
gos com experiência em oncologia 
veterinária, se dedica ao estudo do 
processo do adoecer por câncer em 

animais, considerando os aspectos físicos, emocionais e 
sociais dos proprietários .

A confirmação do diagnóstico de câncer em um ani-
mal de companhia é sempre uma situação estressante. 
O impacto sofrido pelo proprietário ou pela família do 
animal pode desencadear um período de desorganização 
psíquica, principalmente para aqueles que possuem alto 
apego aos seus animais. Esta desestruturação, mesmo que 
temporária, pode ter interferência negativa na tomada de 
decisões relacionadas aos cuidados com o animal doente.

O período de tratamento compreende vários temores 
e experiências individuais, principalmente para proprie-
tários que nunca viram seus animais doentes ou debilita-
dos. Ainda, o tempo e a atenção dedicados a estes, além 
de ocasionarem uma não planejada quebra de rotina de 
trabalho ou de lazer, são associados à observação da degra-
dação física e do sofrimento de um companheiro querido, 
levando muitos proprietários ao estresse físico e psíquico.

O momento da eutanásia é especialmente difícil. 
Aceitar que a possibilidade de morte seja a melhor opção 
ou saída é, sem dúvida, uma constatação muito frustrante 
tanto para proprietários como para veterinários.

O luto pela perda de um animal nem sempre é com-
preendido pela sociedade. Não é raro proprietários rela-
tarem constrangimento face ao não reconhecimento de 
sua dor por parte de familiares, colegas de trabalho ou 
amigos; muitos chegam a ser criticados por pessoas que 
consideram banal a morte de “tão somente um cão ou 
um gato”. O luto não validado pode se tornar um trauma 
devido ao sofrimento solitário e silencioso.

A sensação de vazio pela perda de um companheiro de 
anos de convívio pode ser motivo de reforço da tristeza 
e da depressão. O isolamento tende a ser uma postura 

relativamente comum em pessoas enlutadas, porém este 
não deve ser estimulado. Sugerimos que proprietários 
enlutados mantenham vínculos afetivos com amigos e 
familiares para evitar o isolamento.

Consideramos de extrema importância a participação 
do psicólogo na equipe de profissionais que assistem o 
animal com câncer no sentido de acolher os proprietá-
rios nos momentos de dor, angústia e tristeza. A principal 
proposta do grupo PSICONVET é dar importância ao 
sofrimento humano e tentar suavizar a experiência dolo-
rosa causada por uma doença de diagnóstico desfavorá-
vel como o câncer.

Nota do editor:

A mensagem que o grupo PSICONVET traz à classe 
veterinária é de suma importância e tem sido descuidada 
no âmbito do ensino clínico. Esta iniciativa merece toda 
consideração da classe.

O clínico deve treinar habilidades de boa comunicação 
e deve ser capaz de estabelecer um bom relacionamento 
com o proprietário. Para o clínico, o foco é o animal, mas 
a boa comunicação com o dono do animal pode ser a 
chave do sucesso da cura do paciente.

Tanto o animal que está sofrendo necessita de cuida-
dos, como o proprietário sensibilizado com a situação de 
seu “ente querido”, necessita de atenção.

As experiências decepcionantes não são incomuns na 
rotina veterinária.

nOME PrOFIssãO

renata Afonso sobral Médica Veterinária

régis siqueira ramos Psicólogo

Hannelore Fuchs Médica Veterinária e Psicóloga

Joelma dos santos ruiz Psicóloga

gissele rolemberg Oliveira santos Médica Veterinária

Jane cesar Médica Veterinária

simone crestoni Fernandes Médica Veterinária

aline Machado de Zoppa Médica Veterinária

Flávia Sayegh Psicóloga

tabela 1 – Nome e profissão dos integrantes do grupo PSIcONVEt, por ordem de 

entrada no grupo.

Contato:
GRUPO PSICONVET
Avenida Miruna, 591
04084-002 – Moema, São Paulo, SP
Telefones: (11) 2574-7989 e (11) 3791-3754
e-mail: renatasobral@oncocane.com
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Controlar essas situações requer uma equipe sensível 
aos desapontamentos do cliente. A recompensa para os 
esforços dessa equipe será a confiança, a credibilidade e 
a lealdade para superar resultados adversos e minimizar 
seus riscos.

Dilemas éticos são comuns na área da saúde. Com 
freqüência, os veterinários se deparam com situações 
morais difíceis de controlar. Uma delas é a que envolve 
o extremo entre a vida e a morte, o cuidado ao animal, 
o sofrimento do dono e a qualidade de vida do animal, 
criando sérios dilemas práticos e morais. A tensão ética 
pode ser atribuída às diferenças de opinião a respeito da 
importância dos animais, do cliente e da responsabili-
dade do veterinário. A angústia, o medo da separação 
iminente, além do sentimento de culpa por sentir que 
não fez tudo que estava a seu alcance, levam o dono a 
uma alta tensão psíquica.

A comunicação com clientes especiais, como crianças, 
pessoas sozinhas e idosas, deve receber uma atenção e 
dedicação também especiais.

Ao abrir um espaço para o proprietário falar de suas 
angústias, ao orientá-lo e esclarecê-lo sobre a doença de seu 
animal, ao acolhê-lo com empatia, o veterinário traz uma 
grande colaboração para a saúde psíquica de seu dono.

O paciente é um “ente querido” do cliente : o envol-
vimento empático, o apoio emocional e a orientação 
adequada do veterinário ao proprietário, seu cliente, 
são condutas altamente recomendáveis que fortalecem 
a confiança do cliente no clínico que tem o animal sob 
sua responsabilidade.

O recém criado Grupo Psiconvet :da esquerda para direita (em pé): Simone crestoni 

Fernades, renata Afonso sobral, gissele rolemberg Oliveira santos, Aline Machado de 

Zoppa, (sentados) Joelma dos Santos ruiz, régis Siqueira ramos, e Hannelore Fuchs.
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Entrevista: aspectos e consi-
derações sobre roedores

Med. Vet. Angelo José Boggio
CRMV/SP 00427
Higienista Ambiental Registro nº 001
e.mail: angeloboggio@hotmail.com

O boletim da APAMVET entrevistou o higie-
nista ambiental, médico veterinário, Angelo J. 
Boggio. Como o assunto é interessante e ocupa 
muitas páginas, a Redação publica a 1ª parte da 
entrevista nesta edição, deixando para o próximo 
número a sua conclusão com as considerações 
sobre o combate a roedores.

Angelo J. Boggio é graduado em Medicina Veterinária 
no ano de 1968, na 30ª Turma da Faculdade de Medicina 
Veterinária/USP, na Rua Pires da Mota 159. Turma 
composta de outros ilustres Veterinários e pesquisa-
dores e professores de nossa profissão, entre os quais 
destacamos: Ariel de Oliveira Guedes; Carlos Eduardo 
Reichmann; Constâncio de Carvalho Neto; João Gilberto 
Lopes Pereira; João Palermo Neto; Maria de Lourdes 
Aguiar Bonadia; Nilson Ferreira; Ronaldo Mateus Define; 
Sylvio Marci Santos e Wanderley Pereira de Araújo.

O Colega Boggio participou de inúmeros cursos de 
aperfeiçoamento com excelente aproveitamento nas áreas 
de Bioquímica, Química Macromolecular, Eco- toxico-
logia Médica, afirmando, quando consultado, ter sido 
pioneiro na montagem de um Serviço de Controle de 
Roedores e Vetores no Brasil e criar o primeiro Centro 
de Controle de Zoonoses.

Sobre a carreira do Veterinário Angelo J. Boggio, a 
jornalista Cristina Moreno de Castro publicou na Folha 
de São Paulo [17-04-2011] artigo destacando minúcias 
das atividades de nosso entrevistado. O artigo dá desta-
que ao apelido pelo qual Boggio era conhecido por seus 
colegas: “Doutor Ratão!”. Neste artigo, “Doutor Ratão” era 
o terror dos roedores do Metrô há 35 anos; até dedicar-se 
quase exclusivamente à desratização dos tuneis do Metrô 
Paulistano, ele era higienista da Secretaria Municipal de 
Higiene e Saúde, quando num momento de necessidade 
e de extrema urgência foi chamado para exterminar uma 
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