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RESUMO 

 

 

 

 

 

A eutanásia é um procedimento de alta estatística na casuística da prática clínica 

veterinária. Conflitos morais entre profissionais decorrentes da tomada de decisão em eutanásia 

veterinária são pouco conhecidos e pouco levados em conta na realidade brasileira. Neste estudo 

foram investigados conflitos morais relacionados à tomada de decisão em eutanásia a partir de 

questionários on line. Ficou comprovado que a maioria dos respondentes indica e realiza o 

procedimento de eutanásia. Foi identificado que o momento clínico para realização da eutanásia 

com maior percentual de escolha foi o da diminuição da qualidade de vida, porém foi 

evidenciada falta de segurança do entrevistado em identificar o momento certo para a tomada 

de decisão. Entrevistados não conhecem, em sua maioria. Ferramentas de avaliação de 

qualidade de vida, porém seu uso se mostraria útil para o profissional visando maior segurança 

na tomada de decisão. O resultado fundamental deste estudo conclui que profissionais médico 

veterinários que participaram deste inquérito têm variedade grande de conflitos éticos e são 

afetados por sofrimento psíquico quando da realização de uma eutanásia, com infinidade de 

sentimentos envolvidos na questão. Os resultados recomendam um maior aprofundamento e 

reflexão sobre conflitos bioéticos existentes no profissional médico veterinário e necessidade 

de implementação de programas visando conhecer efeitos deletérios e agravos à saúde 

relacionados à profissionais envolvidos e formulação de mecanismos que possam atenuar danos 

ao profissional. O valor do trabalho foi reafirmado com o resultado envolvendo conhecimento 

acerca dos regulamentos relacionados à Ética e treinamento eutanásia apresentados ao 

profissional na vida acadêmica tendo sido obtidos resultados mostrando necessidade de revisão 

da grade de matérias e reflexão sobre técnicas de ensino e enfoque que deve ser apresentado 

referente à Ética ao estudante de graduação de medicina veterinária. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

Euthanasia is a high statistical procedure in the series of veterinary clinical practice. 

Moral conflicts arising from professionals in veterinary euthanasia decision-making are little 

known and little considered in Brazilian reality. We have investigated moral conflicts related 

to decision-making on euthanasia from online questionnaires. It was proven in this study that 

most respondents indicates and performs the euthanasia procedure. It was identified that clinical 

time for performing euthanasia with the highest percentage of choice was the decreased quality 

of life, but it was evident lack of security interviewed to identify the right time for decision 

making. It was identified that respondents did not know mostly tools for assessing quality of 

life, but they would prove useful for the professional seeking greater security in decision 

making. The fundamental result of this study concluded that veterinary medical professionals 

who participated in this survey have wide range of ethical conflicts and are affected by 

psychological distress when performing euthanasia, with infinity of feelings involved in the 

issue. The results recommend further deepening and reflection on bioethical conflicts existing 

in the veterinary medical professional and need to implement programs aimed at meeting 

deleterious effects and health problems related to the professionals involved and formulate 

mechanisms to mitigate damage to professional. The value of work was reaffirmed with the 

results involving knowledge about regulations related to Ethics and euthanasia presented to 

professional training in academic life being obtained results showing the need for materials grid 

review and reflection on teaching techniques and approach that should be presented on content 

related to ethics to students of veterinary medicine degree. 
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1 INTRODUÇÃO 

A profissão de médico veterinário vem se desenvolvendo nas últimas décadas com o 

crescente aumento da relação e interação homem-animal, resultando em maior visibilidade dos 

problemas relacionados a ela e aos cuidados com o paciente. Em consequência, pets têm 

aumentado consideravelmente sua expectativa de vida diante de novas tecnologias disponíveis 

e evolução da profissão. A eutanásia, a “boa morte”, é um dilema de amplo debate no meio 

médico e médico veterinário por todo o mundo. Veterinários são confrontados no seu dia a dia 

profissional com vários dilemas éticos envolvendo morte de animais, como na pesquisa com 

experimentação animal, na produção de alimentos, durante surtos de doença, em casos de 

zoonoses ou no cenário clínico de um tratamento. Estas circunstâncias podem ser muito 

diferentes, embora todas resultem em morte de animais (REBUELTO, 2008). Muitas 

orientações e recomendações de eutanásia na medicina veterinária foram desenvolvidas para 

lidar com os procedimentos adequados para matar animais durante pesquisa, produção de 

alimentos e surtos de doenças, entretanto as mesmas geralmente não abrangem como lidar com 

aspectos éticos na decisão de eutanásia, principalmente na Clínica de Pequenos Animais. 

A tomada de decisão na eutanásia na prática clínica veterinária é um juízo de valores, e 

o profissional depara-se frequentemente com um problema bioético complexo na indicação de 

eutanásia para um animal, envolvendo múltiplas questões envolvendo terminalidade de vida, 

desde financeiras, emocionais e morais do proprietário até questões éticas e morais do médico 

veterinário. Animais não têm autonomia para tomada de decisão, ficando estas por conta de 

proprietários que se tornam seu representante e também do médico veterinário que acompanha 

o animal. Dentro deste contexto torna-se importante examinar aspectos emocionais que 

médicos veterinários experimentam como agentes de eutanásia.  

Como médicos, os veterinários enfrentam dilemas exclusivos com alguns comparativos 

análogos em medicina humana. Entretanto, como fator diferencial, temos que o médico 

veterinário é o único profissional de saúde ao qual é permitido por lei realizar o procedimento 

de eutanásia de pacientes. Pode ser dito que a implementação de princípios éticos na medicina 

humana em torno da vida pode ser um pouco mais fácil que na medicina veterinária, pois a 

medicina humana assume que o valor de toda vida humana é igual. Na medicina veterinária o 

dilema ético se fundamenta na questão acerca do valor moral da vida do animal. O médico 

humano é confrontado por dilemas morais éticos, entretanto, é frequentemente guiado pela 

presença externa de regras impostas que ditam o que é culturalmente aceito: estas regras se 
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chamam leis. Já as obrigações legais de médicos veterinários raramente estão codificadas assim 

como as leis humanas de saúde e vida humana (ARKOW, 1998). 

Esta pesquisa teve como questionamento norteador a tomada de decisão de eutanásia de 

cães na prática clínica. As questões éticas que este trabalho se propôs a estudar foram os 

conflitos morais envolvidos na tomada de decisão do médico veterinário e do proprietário do 

animal, qual o melhor momento que seria considerado “boa morte” para esse animal, e como 

avaliar a sua qualidade de vida. A pergunta que este estudo pretendeu responder é “quando é o 

melhor momento” de tomada de decisão para realizar a eutanásia em animais levando em conta 

questões bioéticas, filosóficas e morais e os sinais clínicos evidenciando sofrimento dos 

mesmos. Este estudo pretendeu também investigar quem decide a eutanásia do animal, a razão 

principal para se decidir pela eutanásia e também em que momento é decidido o procedimento. 

A relevância e contribuição à área de pesquisa deste trabalho estão no fato da eutanásia 

na prática clínica veterinária se tratar de um problema bioético de grande peso onde todo 

profissional se vê obrigado a enfrentar e até a presente data poucos estudos foram realizados 

para avaliar consequências emocionais aos profissionais envolvidos neste procedimento. Com 

isso abre-se um caminho de conhecimento para uma profunda discussão de questionamentos 

morais e éticos envolvidos neste procedimento e procura amenizar o impacto psicológico 

envolvido no cotidiano de profissionais que se veem obrigados a enfrentar este dilema no seu 

dia a dia. Este estudo pretende também investigar se a eutanásia é uma decisão bioética que vai 

preservar a qualidade de vida de um animal em sofrimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivos gerais 

 Investigar os aspectos éticos da eutanásia de cães na prática clínica veterinária, 

enfocando os principais conflitos morais e o processo de tomada de decisão, 

relacionando parâmetros de ordem moral, clínica e econômica relevantes para a 

mesma. 

 

  2.2 Objetivos específicos 

 Identificar os principais conflitos e os principais sentimentos enfrentados pelo 

médico veterinário na realização da eutanásia; 

 Identificar os aspectos essenciais ao processo decisório; 

 Investigar se o uso de uma ferramenta do tipo questionário de avaliação de qualidade 

de vida animal por médicos veterinários do grupo no momento de tomada de decisão 

levaria à uma maior segurança e um menor grau de conflitos éticos nos indivíduos 

envolvidos na tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Interação homem-animal 

A primeira relação entre os seres humanos e o ancestral do cão doméstico evoluiu para 

uma forma de mutualismo, que hoje, fornece evidência científica para o fato de que a interação 

homem-animal beneficia animais, quanto as pessoas (LYNCH & MCARTHY, 1969; 

ODENTAL & LEHSMANN, 2000). No começo, a relação animal x humano era apenas por 

necessidade: os cães vigiavam aldeias, ajudavam a caçar e pastorear; gatos eram bem-vindos 

por exterminar ratos e outras pragas; os pássaros alegravam as casas; os bovinos serviam como 

meio de locomoção e os demais animais eram para consumo alimentar ou contribuíam para a 

produção de outros alimentos. Assim, com o tempo, cães, gatos e aves passaram a se aproximar 

dos homens, que tinham comida em abundância e a ofereciam aos animais, desencadeando na 

domesticação destes, que deixavam de ser selvagens. 

Cães comprovadamente se tornaram importantes para o homem nesta interação 

milenar homem-animal. No mundo moderno animais de estimação proporcionam companhia e 

amor pra dar e receber com absoluta devoção (ROLLIN, 1988) Até bem pouco tempo os 

animais eram vistos como autômatos colocados na terra apenas pelos benefícios econômicos 

para a humanidade. Os estudiosos tinham o pensamento que o relacionamento afetivo entre 

pessoas e animais era detestável (PODBERCEK, 2005). Esse pensamento mudou muito nas 

últimas décadas (EDNEY, 1995). Várias pesquisas têm mostrado a percentagem de 

proprietários que consideram seus animais de estimação como membros da família: estes 

números vão de 80% até 98% (ROLLIN, 1991; POBERCEK, 2005). De um ponto de vista 

psicológico, as atitudes dos donos de animais modernos em relação aos seus animais de 

estimação são de comportamento social englobando a família, devido o mesmo estar inserido 

no cotidiano e fazendo parte da estrutura familiar (ASKEW, 2003). No mundo moderno, onde 

cada vez mais se vive individualmente e de forma mais solitária, pessoas precisam de amor, 

suporte emocional e companhia. Portanto, com base em seu comportamento parental, as pessoas 

costumam reagir para o cão da mesma forma como eles reagiriam em relação à uma criança em 

circunstâncias análogas, às vezes provocando até mesmo problemas de comportamento do 

animal de estimação (O'FARRELL, 1997). Cães de trabalho são utilizados em diversas missões 

militares por todo o mundo contribuindo em demasia juntamente com tropas em missões como 

busca e captura, ações de choque, faro de entorpecentes e explosivos, ações de resgate, entre 
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outras. Cães guia têm ajudado deficientes visuais a ter autonomia por todo o mundo. Cães são 

utilizados em cinoterapia, onde o animal é utilizado como mecanismo de apoio para aliviar 

depressão e estresse em casos tais como câncer, divórcios, estresse, pessoas idosas, solitários, 

crianças com necessidades especiais (ROLLIN, 1991).   

Devido à este status alcançado dos animais de estimação no mundo moderno, nos 

últimos 40 a 50 anos a medicina veterinária vivenciou uma grande explosão de especialidades 

no tratamento de animais de companhia. Hospitais veterinários agora contam com os mais 

sofisticados meios de diagnóstico e tratamento para animais de companhia, incluindo 

radioterapia, transplantes, diagnósticos por tomografia e ressonância magnética, tratamento 

com células tronco entre outras, possibilitando o diagnóstico precoce e tratamento adequado de 

várias doenças, aumentando então a longevidade e a qualidade de vida destes animais 

(ROLLIN, 1991). 

 

3.2 Ética e Bioética 

3.2.1 Ética 

A Ética é a ciência que estuda os juízos morais referentes à conduta humana. É uma 

virtude caracterizada pela orientação dos atos pessoais segundo os valores do bem e da 

decência, um ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A ética, considerada como sendo 

obrigações ou diretrizes governando o que é certo e o que é errado, pode ser categorizada de 

acordo com a esfera a que pertence: pessoal, social ou profissional.  A ética profissional é vista 

a parte, pois engloba obrigações pré-determinadas que fazem o direcionamento e conduta de 

uma certa maneira. Como sentido amplo ética é a ciência da conduta. 

A palavra ética possui dois sentidos fundamentais. Segundo o primeiro, e mais antigo, 

significava “residência”, “morada”, “lugar onde se habita”. Usado, primeiramente, [referido] 

aos animais, para indicar os lugares onde se criam e se encontram, aos seus pastos e guaridas. 

Em seguida se aplicou aos povos e aos homens no sentido de seu país. O êthos é o solo firme, 

o fundamento da práxis, a raiz da qual brotam todos os atos humanos (ARANGUREN, 1972). 

Desde ancestrais ocidentais gregos o estudo da ética mobilizou grandes filósofos Epícuro, 

Protágoras, Platão e Aristóteles, São Tomás de Aquino, depois Espinosa, Kant, Hegel até 

Nietzsche e Bretano e contemporâneos como Gadamer, Harent e Lévinas. A Ética Socrática 

introduziu uma nova perspectiva na concepção da conduta humana com a frase “conhece-te a 

ti mesmo”. Na doutrina Aristotélica as virtudes são condição indispensável para obter a 
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felicidade. Kant atribui como início de sua doutrina o que o filósofo chama de moralidade, 

fundamentando-se na razão prática para a ação do sujeito racional (LIMA & LEAL, 2013). 

A ética, ao longo da história do pensamento ocidental, esteve tradicionalmente ligada 

aos costumes, à dimensão do "dever ser" do agir humano, às proibições e prescrições 

comportamentais em sociedade (SCHRAMM, 1995). A ética não é uma série sem sentido de 

coisas diferentes para pessoas diferentes em diferentes lugares e diferentes momentos 

históricos. Pelo contrário, contra um pano de fundo de abordagens histórica e culturalmente 

diversificadas ao problema de saber como devemos viver, o grau de convergência é 

surpreendente (SINGER, 1975).  

A ética na medicina veterinária envolve reflexão sobre o valor moral dos animais. 

Chegar a um consenso acerca de pesos morais de responsabilidades em animais é difícil, porque 

o status moral de animais é objeto de um profundo debate (MORGAN & MC DONALD, 2007). 

O estatuto moral dos animais envolve discussões e embates por todo o mundo. Veterinários que 

ativamente aplicam a ética na sua prática usam quatro princípios básicos, segundo Tannenbaum 

(1985): 1) Eles determinam o valor moral do animal. Isso não significa que animais não 

humanos tem seus direitos iguais aos humanos, mas sim reconhecem que os animais têm 

interesses individuais e que nós humanos temos o dever moral de prover suas necessidades. Os 

animais possuem valor intrínseco e não de sua utilidade para nós, mas sim como parte de seu 

status moral como seres vivos cujas vidas importa para eles (ROLLIN, 1991). 2) Eles 

determinam o significado moral do vínculo entre os seres humanos e outros animais. Grande 

parte do comportamento natural dos animais foi alterada por 30.000 anos de domesticação. Tal 

impacto fundamental sobre a sua biologia só dita a responsabilidade humana em direção a eles 

e uma preocupação ética para o seu bem-estar. 3) Eles respondem a conflitos entre os interesses 

do cliente, o paciente e o veterinário. Nessa relação triangular, interesses nem sempre coincidem 

4) Eles determinam o seu papel nas decisões do cliente (TANNEMBAUM, 1993). 

A questão mais fundamental de ética veterinária, segundo Rollin (1988) é: a quem o 

veterinário moralmente deve fidelidade primária: ao proprietário ou ao animal?  

 

3.2.2 Bioética 

Bioética (grego: bios, vida+ ethos, relativo à ética) é o 

estudo transdisciplinar entre Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Filosofia (Ética) e 

Direito (Biodireito) que investiga as condições necessárias para uma administração responsável 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinaridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Biol%C3%B3gicas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_da_Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
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da vida humana, animal e ambiental. Considera, portanto, questões onde não existe consenso 

moral como a fertilização in vitro, o aborto, a clonagem, a eutanásia, os transgênicos e 

pesquisas com células tronco, como também a responsabilidade moral de cientistas em suas 

pesquisas e aplicações. As diretrizes filosóficas dessa área começaram a consolidar-se após a 

tragédia do holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo ocidental, chocado com 

as práticas abusivas de médicos nazistas em nome da ciência, cria um código para limitar os 

estudos relacionados. Em outubro de 2005, a Conferência Geral da UNESCO adotou 

a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que consolida os princípios 

fundamentais da bioética e visa definir e promover um quadro ético normativo comum que 

possa a ser utilizado para a formulação e implementação de legislações nacionais. Segundo 

alguns atores: “A bioética é o conjunto de conceitos, argumentos e normas que valorizam e 

justificam eticamente os atos humanos que podem ter efeitos irreversíveis sobre os fenômenos 

vitais” (KOTTOW, 1995) 

 
A palavra ‘bioética’ designa um conjunto de pesquisas, de discursos e práticas, 

via de regra pluri disciplinares, que têm por objeto esclarecer e resolver 

questões éticas suscitadas pelos avanços e a aplicação das tecnociências 

biomédicas. (...) A rigor, a bioética não é nem uma disciplina, nem uma 

ciência, nem uma nova ética, pois sua prática e seu discurso se situam na 

interseção entre várias tecnociências (em particular, a medicina e a biologia, 

com suas múltiplas especializações); ciências humanas (sociologia, 

psicologia, politologia, psicanálise...) e disciplinas que não são propriamente 

ciências: a ética, para começar; o direito e, de maneira geral, a filosofia e a 

teologia. (...) A complexidade da bioética é, de fato, tríplice. Em primeiro 

lugar, está na encruzilhada entre um grande número de disciplinas. Em 

segundo lugar, o espaço de encontro, mais o menos conflitivo, de ideologias, 

morais, religiões, filosofias. Por fim, ela é um lugar de importantes embates 

para uma multidão de grupos de interesses e de poderes constitutivos da 

sociedade civil: associação de pacientes; corpo médico; defensores dos 

animais; associações paramédicas; grupos ecologistas; agro-business; 

industrias farmacêuticas e de tecnologias médicas; bioindustria em geral. 

(HOTTOIS, 2001) 

 

A bioética moderna não deve se basear em uma só teoria moral. As grandes teorias 

morais, onde autores se inserem em uma esfera moral, com seus argumentos e critérios, se 

dividem entre as das Virtudes, as Kantianas contratualistas e as consequencialistas. São teorias 

e modelos bioéticos que apontam direções em tomadas de decisão, abordando discussões 

bioéticas importantes e diversas, são elas o Principialismo, o Utilitarismo, a abordagem da Ética 

das Virtudes, a Ética do Cuidar, a Abordagem Casuística, a Abordagem da Ética clínica, a 

Abordagem Hermenêutica e outras. Cada uma delas propõe um modelo diferente para resolução 

de problemas bioéticos, cada um com seus objetivos, princípios e métodos. Em uma tomada de 
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decisão, determinar e avaliar todos os aspectos moralmente problemáticos de um caso 

complexo e específico é uma tarefa difícil. É óbvio que uma simples aplicação de uma 

teoria ética rígida é inapropriado; uma maneira dinâmica de raciocínio ético, que garanta 

flexibilidade deve ser adotada, a fim de garantir um bom processo de tomada de decisão ética 

(GORDON, 2005).  

A mais antiga, que vem de Aristóteles, a das Virtudes, onde o princípio básico é ser 

bom, fazer o bem acima de tudo. A Ética Kantiana contratualista, onde se entende que a 

fundamentação da ação deve ser pela razão escolhendo racionalmente a ação mais correta, e 

onde qualquer ação deve ser fundamentada por razão ética do dever com foco na ação, e de 

onde se estabeleceram os códigos deontológicos profissionais. No Principialismo a abordagem 

se baseia em princípios, onde se tem algumas normas morais centrais (princípios e regras) que 

são diretrizes gerais para a ação.  

Na medicina humana os métodos bioéticos teórico-metodológicos são utilizados para 

ajudar profissionais na tomada de decisão, ancorados em maior ou menor grau nos princípios 

de respeito à autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. A aplicação destes modelos, 

ainda que de maneira intuitiva e não formal, resulta no direcionamento das condutas médicas 

praticadas no indivíduo impossibilitado de decidir (VERDEAL, 2012) 

No Principialismo de Beauchamps e Childress, muito usado nas decisões médicas, os 

princípios utilizados são a Beneficiência, a Não-Maleficiência, a Autonomia e a Justiça, sendo 

a aplicação pela dedução direta e no balanceamento de qual princípio tem prioridade ou mais 

força no momento e na situação concreta (BEAUCHAMPS, & CHILDRESS, 2009). Trabalha-

se determinando a especificidade de uma norma geral. O princípio da Beneficência, como a 

etimologia indica - bene-facere, fazer o bem - remete à ação em benefício do outro. Diferente 

da benevolência, que se refere à virtude de estar predisposto a praticar atos em benefício alheio, 

a beneficência é uma obrigação moral. O princípio da Não-Maleficência impõe a obrigação de 

agir com prudência e não infligir o mal aos outros seguindo a tradição de Primum non nocere: 

acima de tudo, não causar dano. Embora frequentemente associados, os princípios da 

beneficência e não maleficência diferem no aspecto de suas ações em relação ao dano. O 

princípio da beneficiência têm como norma prevenir e remover o dano enquanto que o princípio 

da não maleficência obriga a não causá-lo (VIEGEL, 2012). O princípio do respeito à 

autonomia consiste em reconhecer nos indivíduos o direito de sustentar opiniões, fazer escolhas 

e agir de acordo com valores e convicções próprias. Este princípio estabelece como norma não 

somente respeitar, mas também o dever de garantir o apoio à decisões tomadas de maneira 
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autônoma. 

O Utilitarismo pertence ao grupo das teorias consequencialistas que focam o 

julgamento moral pelas consequências das ações e é bastante utilizado na ética animal. O 

Utilitarismo é a teoria desenvolvida na filosofia liberal inglesa, corresponde à cultura iluminista, 

especialmente por Bentham (1748-1832) e Stuart Mill (1806-1873), e considera a boa ação ou 

a regra de conduta caracterizáveis pela utilidade e pelo prazer que podem proporcionar a um 

indivíduo e, em extensão, à coletividade. Também pode ser classificado como uma doutrina 

ética que prescreve a ação (ou inação) a fim de otimizar o bem-estar do conjunto de indivíduos. 

O utilitarismo apresenta cinco princípios: Consequencialismo, ou seja, ele avalia uma ação 

unicamente em função de suas consequências; de Bem-estar, o objetivo em toda ação moral se 

constitui pelo bem-estar; agregação, ou seja, a avaliação se concentra no saldo positivo de 

compensação: é válido o sacrifício de uma minoria em prol do aumento de bem-estar geral e se 

propõe a agir de forma a garantir o máximo de bem-estar possível; Otimização: maximização 

do prazer, como um dever, e, Universalidade: o bem-estar de cada pessoa tem o mesmo peso 

no cálculo do bem-estar geral. Na abordagem Utilitarista a consequência mais importante a ser 

atingida é o aumento ou diminuição da quantidade de bem-estar e diminuir ao máximo o 

sofrimento. O critério moral muda adquirindo valor maior dependendo do sofrimento. A teoria 

de Benthan é abolicionista, com total eliminação de produção animal, experimentação e 

cativeiro. O animal não pode ser recurso, não pode ser instrumentalizado. O argumento do 

limite moral, a fundamentação da ação correta não está fixada no imperativo categórico e sim 

associada à diminuição do sofrimento (BENTAN, 1989). 

 No Utilitarismo das Preferências de Peter Singer, cada indivíduo vale igualmente, o 

valor de cada um é igual, e inclui na esfera moral da sua teoria seres sencientes, mantendo a 

lógica utilitarista de maior benefício para um maior número de pessoas. Ele se baseia no 

princípio moral da igual consideração de interesses. Para ele esta igualdade de consideração de 

interesses não pode ficar somente em seres humanos, se estende a outros não humanos. Seu 

estatuto moral engloba seres com capacidade de ser afetados, os seres sencientes. Sofrimento e 

felicidade são os pilares de sua teoria moral. Todo ser senciente não quer sofrer, o pior que pode 

acontecer é o sofrimento. Atribui valor à vida e é a favor da eutanásia (SINGER, 1975). 

Segundo Singer (2000) somente um princípio moral básico, a igualdade, pode abarcar 

todos os seres humanos, com todas as diferenças que existem entre eles. Assim funciona o 

argumento moral da igual consideração de interesses. Se um ser sofre, não pode haver 

justificação moral para a recusa de tomar esse sofrimento em consideração. Independentemente 
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da natureza do ser, o princípio da igualdade exige que o sofrimento seja levado em linha de 

conta em termos igualitários relativamente a um sofrimento semelhante de qualquer outro ser, 

tanto quanto é possível fazer comparações aproximadas. Se um determinado ser não é capaz de 

sofrer, nem de sentir satisfação, nem felicidade, não há nada a tomar em consideração. É por 

isso que o limite da senciência (para usar o termo como uma abreviatura conveniente, ainda que 

não estritamente precisa, da capacidade de sofrer ou de sentir prazer ou felicidade) é a única 

fronteira defensável da preocupação pelo interesse alheio (SINGER, 2000). 

Situações de impasse de decisões morais têm demanda variável e nos dilemas éticos 

animais sempre é questionado se a hierarquia moral da propriedade justifica decisões. Animais 

são seres sencientes, que diz respeito às experiências de dor e de prazer, de conforto e de bem-

estar, de sofrimento e de felicidade, enquanto a autoconsciência diz respeito à capacidade de 

traçar um plano racional de vida. Ter a capacidade de traçar um plano racional para conduzir 

sua própria vida não torna um ser humano superior aos animais, em sua capacidade de sentir 

dor e prazer (FELIPE, 2004). Essa capacidade, assim o constata Darwin (1989) que dizia que a 

dor e prazer podem variar em grau, mas não em espécie: 

 
Os animais, assim como o homem, manifestamente sentem prazer e dor, 

alegria e tristeza. Para todos os seres vivos dotados de sensibilidade, sem 

exceção, a vida torna-se tanto mais insuportável, quanto maior for o número 

de experiências dolorosas, ou mais intenso o sofrer. 

 

3.3 Bem-estar animal (BEA) e Qualidade de vida (QOL) 

Bem-estar é um termo de uso comum há muito tempo presente nas sociedades humanas.  

Mais recentemente, com os avanços da pesquisa em etologia animal na década de 1970, as 

preocupações com a proteção do BEA, por vezes rotuladas anteriormente como “leigas”, 

começam a adentrar de maneira importante no ambiente acadêmico. O estudo científico do 

comportamento animal pavimenta as bases para o reconhecimento da complexidade da vida 

animal individual (MOLENTO, 2005). O termo bem-estar pode ser utilizado às pessoas, aos 

animais silvestres ou a animais cativos em fazendas produtivas, à zoológicos, à animais de 

experimentação ou à animais de companhia. Qualidade de vida envolve bem-estar. Os efeitos 

sobre o bem-estar incluem aqueles provenientes de doença, traumatismos, fome, estimulação 

benéfica, interações sociais, condições de alojamento, tratamento inadequado, manejo, 

transporte, procedimentos laboratoriais, mutilações variadas, tratamento veterinário ou 
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alterações genéticas através de seleção genética convencional ou por engenharia genética 

(BROOM & MOLENTO, 2004). 

Antes da pesquisa e do ensino de BEA, os assuntos eram trabalhados a partir de um 

conjunto de valores que raramente envolvia o diagnóstico e a consideração do bem-estar animal 

e qualidade de vida no processo de tomada de decisão (MOLENTO, 2005). Ultimamente as 

ações em bem-estar animal caracterizam-se pelo objetivo geral de diminuir o sofrimento físico, 

comportamental e psicológico dos animais. No BEA são utilizadas comumente para avaliação 

as Cinco Liberdades do Bem-Estar que são: (1) a liberdade fisiológica de fome e sede, (2) a 

liberdade ambiental de desconforto, (3) a liberdade sanitária da dor, lesões ou doença, (4) a 

liberdade comportamental para expressar comportamento normal; (5) a liberdade psicológica 

do medo e angústia (VILLALOBOS, 2004; MOLENTO, 2005).  

Os profissionais que trabalham com animais enfrentam hoje três desafios emanado de 

preocupações com Bem-Estar Animal: (1) reconhecer que a evolução social alterou as relações 

entre o ser humano e os animais; (2) manter-se informado sobre explicações que a ciência vem 

propondo para determinadas respostas dos animais a alguns problemas que os mesmos 

enfrentam; e (3) refinar formas de se medir o grau de bem-estar dos animais, para que estas 

avaliações possam ser utilizadas no sentido de se aprimorar as relações entre seres humanos e 

animais (BROOM & MOLENTO, 2004). A maior novidade no bem-estar é a organização de 

assuntos segundo uma ordem de prioridade a partir da perspectiva da qualidade de vida dos 

animais envolvidos, que por sua vez permita a busca de estratégias de melhoria do grau de BEA. 

Qualidade de Vida (QoL) é um conjunto de um mínimo de condições para que 

indivíduos nela inseridos possam desenvolver o máximo de suas potencialidades (RUFINO 

NETTO, 1994). É um completo estado de bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doença (WHO, 1946). É a capacidade de efetuar uma síntese de todos os elementos 

seu padrão de conforto e bem-estar (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). O termo Qualidade de 

vida é tratado sob diferentes olhares, seja da ciência, através de várias disciplinas, seja do senso 

comum, seja do ponto de vista objetivo ou subjetivo, seja em abordagens individuais ou 

coletivas. No âmbito da saúde, quando visto no sentido ampliado, se apóia na compreensão das 

necessidades humanas fundamentais, materiais e espirituais e tem no conceito de promoção da 

saúde seu foco mais relevante. Quando vista de forma mais focalizada, qualidade de vida em 

saúde é a capacidade de viver sem doenças ou de superar as dificuldades dos estados ou 

condições de morbidade (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). Com a modernidade e o espantoso 

crescimento científico do conhecimento e desenvolvimento de terapias que culminaram na 



23 

 

 

atomização do conhecimento, o risco de morbidade associada à Qualidade de vida tornou-se 

um papel importante.  

Quanto à Qualidade de Vida de animais, Kirkwood (2007) faz a seguinte afirmação: 

 
... as pessoas podem chegar a conclusões radicalmente diferentes ao julgar a qualidade 

de vida de um animal. Opiniões assim, muitas vezes diferem em relação ao ponto em 

que se torna mais gentil para um animal eutanasiá-lo do que não fazê-lo, e o ponto em 

que se torna mais gentil não realizar uma intervenção terapêutica potencialmente 

dolorosa do que para fazê-lo... 

 

A incidência de doenças crônicas em pacientes veterinários está aumentando à medida 

que a melhoria dos cuidados de saúde mundiais aumenta a vida útil dos “pets”, devido à 

disponibilidade de modalidades terapêuticas que aumentam o tempo de sobrevida de pacientes 

veterinários (WITHROW, 2007). Ferramentas preliminares têm sido criadas destinados a 

avaliar prospectivamente QoL em humanos e animais, entretanto, nos pacientes veterinários, 

esta ferramenta tem recebido atenção limitada, em parte devido à dificuldades de avaliar 

parâmetros em diferentes espécies. Abordagens mais estruturadas com esse tipo de ferramentas 

são incomuns no trabalho clínico veterinário e a avaliação da QoL é um campo novo na prática 

veterinária. Na literatura acadêmica estudos com ferramentas metodológicas ainda estão em 

estágios iniciais de desenvolvimento (YEATES & MAIN, 2009). Monitorar QoL tem muitos 

benefícios. Ele pode avaliar continuidade de terapias em centros de tratamento, ajudar a 

estipular tipos de tratamentos, e tomada de decisões em pacientes com prognóstico ruim ou 

onde o tratamento tem poucas chances de sobrevida. A avalição deQoL também tem se 

mostrado como uma ferramenta de avaliação para implementar a relação médico-paciente em 

medicina humana e provavelmente em medicina veterinária (LYNCH & MCCARTHY, 1969). 

Qualidade de vida diminuída tem sido reportada na influência de tomada de decisão de 

eutanásia em gatos com câncer (SLATTER et all, 1996). A escala QoL (VILLALOBOS, 2004) 

é uma ferramenta que pode ser utilizada para avaliação de programas de quimioterapia canina. 

Existem também estes tipos de ferramentas desenvolvidas para uso em pacientes com dor 

secundária ao câncer (YAZBEK & FONTANI, 2005), doença cardíaca crônica (FREEMAN, 

2005), dor crônica (WISEMANN et al., 2004), e injúrias espinhais (LEVINE et al., 2008). Na 

eutanásia, a avaliação da QoL pode ajudar na tomada de decisão pelo médico veterinário e 

também pelo próprio proprietário, especificamente para avaliar se a vida do animal está valendo 

a pena ou não, sendo também um mecanismo sincero de aumentar o envolvimento do 

proprietário na tomada de decisão (YEATES, 2009). 
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3.4 Tomada de decisão 

Na medicina humana, o direito de aceitar ou recusar um tratamento médico (tomada de 

decisão) é sustentado pelo princípio do respeito à autonomia e endossado por sistemas legais 

que entendem as pessoas como seres capazes e competentes, até prova em contrário. Esta 

capacidade decisória depende da compreensão pelo paciente do curso natural da sua doença, do 

entendimento dos benefícios, riscos potenciais e alternativas ao tratamento proposto, assim 

como das consequências de uma eventual recusa a estes cuidados. Quando se evidencia a 

impossibilidade do paciente para efetuar e comunicar decisões razoáveis a partir do 

entendimento, apreciação e manipulação de informações claramente apresentadas, este é 

diagnosticado como incapaz ou incompetente de fato. Tal indivíduo não pode exercer o direito 

de escolher ou recusar tratamentos e, portanto, requer que outra pessoa o substitua na tomada 

de decisões de seu interesse (VERDEAL, 2012). 

A capacidade decisória de um paciente na prática médica consiste na apreciação e 

entendimento dos benefícios, riscos e alternativas ao tratamento proposto, assim como sua 

habilidade de formular um juízo crítico e comunicá-lo claramente ao seu médico. O princípio 

do respeito à autonomia consiste em reconhecer nos indivíduos o direito de sustentar opiniões, 

fazer escolhas e agir de acordo com valores e convicções próprias. O princípio da autonomia 

estabelece como norma não somente respeitar, mas também o dever de garantir o apoio à 

decisões tomadas de maneira autônoma. Mas existem situações médicas em que 

reconhecidamente os afetados pela ação médica são incapazes de decidir por si, necessitando 

então de um representante legal, para garantir no indivíduo o direito de sustentar opiniões, fazer 

escolhas e agir de acordo com valores e convicções próprias, sabendo-se que os direitos dos 

indivíduos incompetentes são extensões dos direitos que tinham quando eram competentes 

(VERDEAL, 2012). 

Segundo Verdeal (2012), na medicina humana, quando se faz necessário a nomeação de 

um representante legal para um paciente pelo mesmo se tornar incapaz, e a tomada de decisão 

se faz necessária por representante legal, existem três modelos a serem aplicados: O da 

autonomia pura, o julgamento por substituição e o melhor interesse 

Na autonomia pura, onde se preserva totalmente a autonomia e vontade da pessoa, 

aplica-se a pacientes anteriormente competentes que tomaram decisões referentes a si mesmos 

e as explicitaram antes de sua incapacitação, estabelecendo diretrizes formais de ação a serem 

respeitadas e defendidas pelo seu representante. Este modelo de decisão, que objetiva preservar 
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a autonomia precedente do paciente, é dependente de instruções específicas para a situação em 

curso, previamente comunicadas através de mecanismos legais (diretivas antecipadas) ou 

objetivamente explicitadas a um interlocutor investido legalmente como representante com o 

poder de decidir (mandato duradouro) sobre questões relacionadas à saúde do paciente 

incapacitado. A aplicação do modelo de autonomia pura é, na prática, limitada pela necessidade 

da produção de documentos reconhecidos pela legislação e pela dependência do testemunho 

veraz da vontade objetiva do indivíduo diante de determinadas situações específicas. No 

entanto, no mundo real, mesmo em sociedades onde estes instrumentos têm reconhecimento 

legal, somente 10% a 20% das pessoas os utilizam, devido provavelmente em relutância em 

aceitar a possibilidade do advento de doença incapacitante e ideia de que pessoas próximas 

saberão como decidir na eventualidade de uma condição ameaçadora vida (VERDEAL, 2012). 

No julgamento por substituição, o que é o mais utilizado na medicina, um modelo no 

qual o representante assume a decisão que o paciente provavelmente tomaria, “colocando as 

vestes mentais do incapaz” onde se pretende preservar a autonomia que a pessoa perdeu fazendo 

com que a decisão caiba à uma pessoa muito próxima que conheça seus valores, o representante 

legal. A legislação brasileira estabelece, no seu Código Civil de 2002, que “os poderes de 

representação conferem-se por lei ou pelo interessado” (Cap. 2 - Art. 115), definindo a 

representação como legal (pais em relação aos filhos menores ou nos casos de tutoria e 

curadoria), judicial (quando nomeada pelo juiz em face de um determinado processo) ou 

convencional (quando o mandato é outorgado pelo paciente, de forma expressa ou tácita, verbal 

ou escrita). A responsabilidade do representante, em última análise, é promover ações que 

atendam aos valores do paciente, defendendo por substituição seu desejo autônomo. Vários 

fatores influenciam os representantes no processo de tomada de decisão: suas circunstâncias de 

vida (experiência prévia como representante, religiosidade, saúde, suporte familiar e da 

comunidade, questões econômicas), relacionamento com o paciente (ligação emocional, 

intimidade, compromisso com promessas assumidas, balanceamento entre desejos do paciente 

e sua qualidade de vida) e relacionamento com os médicos (identificação de um profissional 

responsável, informações sobre prognóstico, ajuda para decidir). Entender os processos pelos 

quais os representantes dos pacientes incapazes tomam as decisões pode contribuir para uma 

assistência comprometida em preservar os princípios bioéticos da prática médica (VERDEAL, 

2012). 

A decisão pelo melhor interesse é o modelo utilizado na ausência de informações 

explícitas sobre desejos e valores do paciente. Este conceito, espelhado no discurso legal, não 
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raramente apresenta dificuldades na sua aplicação no ambiente da saúde. A qualificação de 

“melhor” tem duas implicações: (1) a constatação de que alguns interesses são mais importantes 

que outros pela sua potencial contribuição para o maior bem-estar do paciente; (2) a aceitação 

de que uma decisão pode privilegiar um interesse em detrimento de outro. Na decisão pelo 

melhor interesse, a questão do bem-estar do paciente naquele específico momento é o ponto 

central da decisão a ser tomada pelo representante, e não a tentativa de agir conforme uma 

hipotética escolha do indivíduo agora incapacitado, dado a inexistência de elementos sólidos 

para tal julgamento. Ao objetivar elementos de qualidade de vida do paciente, o padrão de 

decisão pelo melhor interesse observa fundamentalmente os princípios de beneficência e não 

maleficência. O foco está, portanto, no valor que a vida tem para o enfermo em tais específicas 

condições, e não nas consequências que as decisões tomadas possam ter na vida dos outros 

(VERDEAL, 2012) 

Ainda segundo Verdeal (2012), quanto à influência dos médicos no processo decisório 

dos representantes dos pacientes, três são as formas descritas: o paternalista onde o médico 

assume a decisão baseado em conhecimento técnico, com pouca ou nenhuma participação do 

representante.  O segundo é o modelo escolha pós informada também conhecida como modelo 

libertário ou informativo, onde as opções de conduta para o paciente são apresentadas sem que 

nenhum juízo de valor dos médicos seja oferecido, deixando as decisões sob inteira 

responsabilidade do representante e ainda um terceiro modelo onde há uma decisão 

compartilhada entre médico e representante legal ou modelo deliberativo, que procura 

estabelecer um equilíbrio entre as informações técnicas e opiniões dos médicos por um lado e 

os valores e desejos do paciente pelo outro, objetivando um processo deliberativo conjunto. Ao 

permitir o envolvimento do representante acrescido do benefício do expertise médico, este 

último modelo tenderia a diminuir o estresse de representantes e médicos na tomada de decisões 

sobre os rumos da terapêutica do paciente incapaz.  

Discutindo-se ética e dilemas éticos na medicina veterinária temos uma proximidade 

com modelos de pacientes humanos que não tem autonomia para tomar decisões, como os 

incapazes. Neste caso também há de se refletir sobre os mesmos valores morais, podendo-se 

extrapolar os mesmos modelos médicos para o animal, considerando que este não tem 

autonomia para tomada de decisões, se enquadrando, portanto, na mesma situação do indivíduo 

incapaz de tomar decisões.  O estatuto moral do animal tem de ser avaliado. O interesse 

sentimental dos proprietários pelo animal de estimação torna o estatuto moral destes, igual ao 

de um familiar próximo fazendo com que a abordagem do julgamento moral utilizado para 
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tomada de decisão se aproxime do usado em humanos, ficando qualificado como representante 

legal no processo de tomada de decisão o proprietário do animal. 

Veterinários atendem dilemas éticos no dia a dia (TANNEMBAUM, 1993; ROLLIN, 

2010). Um conflito moral, em um senso estrito, é um conflito entre responsabilidades e 

obrigações com exato mesmo peso moral. Em um sentido mais amplo, conflitos morais ocorrem 

quando temos responsabilidades competitivas com nenhuma forma de priorizar uma 

responsabilidade sobre outra. Dilemas éticos na medicina veterinária esbarram no argumento 

dos limites morais, se o animal é instrumento ou indivíduo. Além da ética profissional 

deontológica e de todos os valores envolvidos na interrelação médico-paciente que atende às 

necessidades do cuidado sob o ponto de vista técnico-cientifico, os médicos veterinários têm 

obrigações morais com clientes proprietários, colegas de profissão, público em geral, com as 

obrigatoriedades das regras da saúde pública, além de terem obrigações morais com cuidados 

e bem estar de animais. Estas responsabilidades geralmente são conflitantes, e como resultado, 

profissionais veterinários são frequentemente envolvidos em problemas éticos. Isso faz a ética 

veterinária muito difícil. A tensão que veterinários sentem tentando ajudar pacientes e 

proprietários têm sido relatado como o problema fundamental da ética na pratica médica 

(MORGAN & MC DONALD, 2007). Treinados pela primeira vez em ciência, os veterinários 

podem ser frustrados por questões filosóficas que não são passíveis de resolução empírica 

(ROLLIN, 1991). Ambos pacientes animais e humanos clientes muitas vezes têm interesses 

legítimos e reivindicações morais conflitantes (TANNEMBAUM, 1993), resultando em 

conflitos nos médicos veterinários. 

 

3.5 Eutanásia 

3.5.1 Eutanásia em humanos 

Como ensinam as ciências da vida e da saúde e a reflexão filosófica e religiosa, mas 

sobretudo a própria experiência cotidiana, morte, finitude e vulnerabilidade são características 

intrínsecas, ou ontológicas dos sistemas vivos, os quais são sistemas jogados no Mundo e 

situados no Tempo, submetidos portanto a um processo irreversível que inclui o nascer, o 

crescer, o decair e o morrer (SCHRAMM, 2002). 

A eutanásia é também chamada de boa morte ou morte sem sofrimento. Em sentido 

amplo é a morte suave, sem sofrimento físico; em sentido estrito, é a ação de pôr termo 

voluntariamente e de forma indolor à vida de um indivíduo. É a ação de provocar morte 
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(indolor) a um paciente atingido por uma doença sem cura que causa sofrimento e/ou dor 

insuportável. É dito também que é o tratamento adequado as doenças incuráveis, a forma de 

evitar um sofrimento acarretado por um longo período de doença; é a morte com bondade, um 

passamento sem dor e sem sofrimento (SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005). Em 

termos jurídicos é o direito de causar a morte em alguém ou de morrer por esse propósito. 

Em medicina as modalidades mais úteis para classificação da eutanásia basear-se-iam 

se no ato em si e no consentimento do enfermo. Deste modo, segundo Siqueira-Batista e 

Schramm (2005) 

 

a medicina humana têm classificado a eutanásia, com distinção quanto ao ato 

em: eutanásia ativa, onde há o ato deliberado de provocar a morte sem 

sofrimento do paciente, por fins humanitários (por exemplo, utilizando uma 

injeção letal); eutanásia passiva, quando a morte ocorre por omissão proposital 

em se iniciar uma ação médica que garantiria a perpetuação da sobrevida (por 

exemplo, deixar de se iniciar aminas vasoativas no caso de choque não 

responsivo à reposição volêmica); e eutanásia de duplo efeito, nos casos em 

que a morte é acelerada como consequência de ações médicas não visando ao 

êxito letal, mas sim, ao alívio do sofrimento de um paciente (por exemplo, 

emprego de morfina para controle da dor, gerando, secundariamente, 

depressão respiratória e óbito). 

 

 

Quanto ao consentimento do enfermo, podemos dividir em Eutanásia voluntária, que é 

a em resposta à vontade expressa do doente, o que seria um sinônimo do suicídio assistido; 

Eutanásia involuntária, quando o ato é realizado contra a vontade do enfermo, o que, em linhas 

gerais, pode ser igualado ao “homicídio”; e a Eutanásia não voluntária, quando a vida é 

abreviada sem que se conheça a vontade do paciente (NEUKAMP, 2005).  

Temos também termos como a Distanásia, a qual tem como interfaces tanto a aplicação 

de novas tecnologias à medicina capazes de manter as funções biológicas, com amplas 

possibilidades para salvar grande número de vidas quanto o arcaico desejo humano de superar 

a morte. Atualmente é compreendida como manutenção da vida por meio de tratamentos 

desproporcionais, levando a um processo de morrer prolongado e com sofrimento físico ou 

psicológico (SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005). A Ortotanásia, onde se pergunta 

qual o tempo certo de morrer, pode ser demarcada como a morte no seu tempo certo, sem os 

tratamentos desproporcionais (distanásia) e sem abreviação do processo de morrer 

(SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005). A palavra Mistanásia, por sua vez, vem sendo 

proposta com o sentido de “morte miserável e dolorosa fora e antes do seu tempo” incluindo a 

falta de acesso às condições mínimas de vida, a omissão de socorro à doentes à margem dos 
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sistemas de saúde, as consequências de diferentes tipos de erros médicos e as práticas de 

eliminação dos indesejados, como o ocorrido no período do Terceiro Reich (MARTIN, 1998). 

Segundo SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005,  

 

A eutanásia é uma temática sujeita a vários questionamentos, alguns de 

indubitável legitimidade. A bioética, enquanto disciplina que se refere à 

moralidade dos atos humanos que podem alterar, de forma significativa e 

irreversível, os sistemas autopoiéticos, representados pelos seres vivos, vem 

se debruçando, em particular, sobre um amplo leque de problemas relativos 

ao processo vida-morte.  

 

Na medicina, dois são os principais pontos de apoio dos defensores da eutanásia: O 

Princípio da Qualidade de vida e o da Autonomia pessoal. Acerca das discussões éticas de 

eutanásia, destacam-se dois princípios opostos: a do Princípio da Sacralidade da Vida (PSV) e 

a do Princípio da Qualidade de Vida (PQV) (SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005). 

Ainda segundo SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005), 

 

Os mais importantes argumentos contrários à realização de eutanásia centram-

se no Princípio da Sacralidade da Vida (PSV). Segundo esta premissa 

absoluta, a vida consiste em um bem, uma concessão da divindade ou 

manifestação de um finalismo intrínseco da natureza, possuindo assim um 

estatuto sagrado, isto é, incomensurável do ponto de vista de todos os cálculos 

que possam, eventualmente, ser feitos sobre ela, não podendo ser 

interrompida, nem mesmo por expressa vontade de seu detentor. 

 

 

Uma outra leitura possível da sacralidade ganha força na afirmação de que a vida é 

sempre digna de ser vivida, ou seja, estar vivo é sempre um bem, independente das condições 

em que a existência se apresente (SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005) 

Ainda segundo SIQUEIRA-BATISTA & SCHRAMM, 2005, 

 

O Princípio da Qualidade da Vida (PQV), ao contrário, considera legítima 

qualquer intervenção na vida humana, desde que isso implique em redução do 

sofrimento evitável e em maior/melhor bem-estar para os sujeitos objeto da 

intervenção, desde que estejam de acordo que isso aconteça com eles e que o 

fato não acarrete danos significativos a terceiros.  

 

 

O Princípio da Qualidade de Vida (PQV) é um princípio geral sendo destituído de um 

valor universal e inatacável que afirma também a existência de um valor para a vida, mas 

aplicável, tão somente, se esta é provida de um certo número e grau de qualidades histórica e 

socioculturalmente construídas e aceitas pelo titular de uma vida particular (SCHRAMM, 

2009). Os Princípios de Sacralidade de Vida e o Princípio de Qualidade de Vida são princípios 
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opostos, mas, juntos, delineiam um campo de conflitos morais que, em muitas circunstâncias 

levam a verdadeiras crises e controvérsias (SCHRAMM, 2009) 

A prática da eutanásia na medicina é feita ou não consoante os diferentes países. Mesmo 

nos países onde a prática é feita, cada um tem as suas “regras”, sendo feita de diferente maneira 

consoante o país em causa. Na Holanda, Bélgica, Suíça e Áustria, a eutanásia de seres humanos 

já é legal, e nos EUA, a Califórnia e o estado de Oregon, mas o resto do mundo ainda não 

aprova esta prática, Na Holanda, a eutanásia é tolerada desde há cerca de 50 anos, mas só em 

Novembro de 2000 o parlamento aprovou a legislação que a legaliza, tendo-se tornado o 

primeiro país do mundo inteiro a fazê-lo, mas é feito com todo o cuidado, pois os médicos têm 

de obedecer a regras rigorosas para praticá-la e o processo é acompanhado por comissões a 

nível regional, compostas por um médico, um jurista  e um especialista em ética, a fiscalizar 

todo o processo. A Bélgica foi o segundo país do mundo a legalizar a eutanásia, dando a 

possibilidade aos médicos belgas de terem acesso nas farmácias a utensílios e a medicação 

necessária para se fazer. De acordo com a lei, apenas os médicos podem requisitar o conjunto 

de instrumentos. Na Suíça o suicídio assistido é tolerado e está previsto na lei. 

Ainda que a eutanásia humana venha merecendo grande atenção na comunidade 

mundial, o debate está muito longe do desejável na sociedade brasileira. Segundo SIQUEIRA-

BATISTA & SCHRAMM, 2005  

 

Pelo fato de ser ainda considerada crime no Brasil, como o disposto no artigo 

121 do Código Penal, tem sido mantido um nefasto pacto de silêncio nas 

unidades de assistência à saúde, nas quais a decisão por interromper ou não a 

terapêutica acaba por ser tomada às escuras, por profissionais habitualmente 

sem qualquer preparação para isto, e pior, muitas vezes à revelia dos familiares 

e do próprio enfermo.  

 

 

Discutir e ponderar sobre a moralidade da eutanásia, demarcando- se adequadamente os 

conceitos e enfocando-se os argumentos favoráveis e contrários à sua realização, bem como 

para a formação e atuação laboral em saúde é indispensável (SIQUEIRA-BATISTA & 

SCHRAMM, 2005). 

 

3.5.2 Eutanásia na medicina veterinária 

No campo da medicina veterinária o problema ético vislumbra um quadro semelhante 

ao enfrentado na medicina, mas com valores diferentes em certos casos. É certo que há 
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diferenças óbvias nas formas em que o valor da vida humana e do valor da vida animal são 

normalmente vistos.  

Muitas orientações e recomendações de eutanásia na medicina veterinária foram 

desenvolvidas para lidar com os procedimentos adequados e humanitários para matar animais 

durante pesquisa, produção de alimentos e surtos de doenças. Segundo Thurmon et all (1996), 

três circunstâncias e cenários devem ser consideradas em uma eutanásia de animais: 1) a 

primeira, relacionada com o cenário clínico, em que o proprietário do animal deve decidir pela 

eutanásia e a ocasião em que deve ser realizada; 2) a segunda, nas pessoas envolvidas na 

eutanásia coletiva, para o controle de animais de rua, por exemplo;3) a terceira, que diz respeito 

às pessoas que lidam com a eutanásia em laboratório (BRASSIOLI, 2006). Na experimentação 

animal e na produção de alimentos têm se tentado empregar técnicas de bem estar animal para 

minimizar sofrimento dos animais envolvidos.  

No Brasil, a Resolução CFMV 1000, de 11 de maio de 2012, do Conselho Federal de 

Medicina Veterinária dispõe sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais.  No seu 

artigo 3º ele lista as indicações de eutanásia. Segundo esta resolução no seu art 3: A eutanásia 

pode ser indicada nas situações em que: I - o bem-estar do animal estiver comprometido de 

forma irreversível, sendo um meio de eliminar a dor ou o sofrimento dos animais, os quais não 

podem ser controlados por meio de analgésicos, de sedativos ou de outros tratamentos; II - o 

animal constituir ameaça à saúde pública; III - o animal constituir risco à fauna nativa ou ao 

meio ambiente; IV - o animal for objeto de atividades científicas, devidamente aprovadas por 

uma Comissão de Ética para o Uso de Animais - CEUA; V - o tratamento representar custos 

incompatíveis com a atividade produtiva a que o animal se destina ou com os recursos 

financeiros do proprietário. Há também a Resolução CFMV 722/2002, o Código de Ética do 

Médico Veterinário que nos Princípios Fundamentais, artigo 4º diz “os médicos veterinários 

devem usar procedimentos humanitários para evitar a dor e o sofrimento do animal”, e nos 

Deveres Profissionais art 6º inciso XIII diz que o médico veterinário deve realizar eutanásia nos 

casos justificados”. Entretanto estas Resoluções se restringem a formular regras e indicações, 

não englobando o complexo problema bioético de tomada de decisão, deixando várias janelas 

em vários aspectos do problema eutanásia em medicina veterinária. Em outros países, há 

formulários pré estabelecidos, como os da Associação Americana de Médicos Veterinários 

(AVMA, 2013), que norteiam veterinários para tomada de decisão de eutanásia. Este guia se 

mostra um pouco mais pormenorizado, por conter descrições de processos que avaliam 

morbidade e mortalidade, além do método e procedimento adequado (LAMBETH et al., 2013).  
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A reflexão a ser feita sobre tomada de decisão em eutanásia na prática clínica é 

geralmente feita a partir de uma abordagem Utilitarista. Segundo Singer (1975), há três pontos 

de vista que devem ser avaliados na reflexão sobre tomada de decisão de eutanásia em 

veterinária: 1) A primeira é que a vida animal não tem valor em si mesmo. 2) A segunda é que 

a vida animal tem valor na medida em que a vida em questão vale a pena viver para o animal. 

3) O terceiro ponto de vista é que a vida de um animal tem um valor que ultrapassa o que é o 

animal em questão, isto é tem valor a medida que tem valor para o proprietário. Isto é, qual o 

valor moral deste animal.  Sobre qual ótica destas três alternativas o animal é visto acarretará 

impacto diferente e dramático sobre a atitude de muitas das escolhas a serem feitas sobre o 

tratamento de animais de companhia. 

Segundo Quackenbush (1988), a hierarquia de valores morais tem sido construída a 

partir de cinco pontos no paradigma de tomada de decisão que põem o dilema da eutanásia em 

um contexto ético: Vida, Liberdade de escolha, excelência, justiça e confiança. No quesito vida, 

a qualidade de vida deve ser uma prioridade moral. No quesito liberdade de escolha, deve ser 

analisado quem toma a decisão, se é o veterinário, em que nível de participação e que autoridade 

tem o proprietário. Deve ser refletido quem está mais apto a tomar a decisão. Quanto à 

excelência deve ser analisado o conhecimento e expertise do veterinário, alem de se analisar o 

esforço realizado pelo profissional de tentar salvar a vida do animal. Na ótica da justiça, em 

nenhuma circunstância envolvendo a possibilidade de eutanásia deve levar em conta 

distribuição de recursos humanos e materiais. Sob a ótica da confiança deve-se ter em mente 

que a tomada de decisão deve se regrar em ter uma honesta comunicação entre o profissional e 

o proprietário.  Quando estes valores morais são integrados no paradigma de eutanásia resulta 

um modelo complexo de Valores morais que devem ser componentes inseparáveis para se 

resolver questões envolvendo a tomada de decisão de eutanásia (QUACKENBUSH, 1988). 

Segundo Sandoe e Christiansen (2007) deve-se levar em conta não só a própria avaliação da 

QoL do animal em questão, como também sobreo universo que este animal habita, a qualidade 

de vida de outras partes afetadas como os humanos que habitam a casa, seus desejos e 

sentimentos para com este animal, já que o referido geralmente é considerado como membro 

da família, e até mesmo como o bem estar de outros animais da residência vão ser afetadas.  

Na prática ainda há muito poucas discussões em relação à ética e conflitos para decidir 

a eutanásia na clínica de pequenos animais, sendo este um campo da clínica veterinária onde o 

profissional geralmente se vê diante de dilemas de ordem ética. Também existem algumas 

situações onde o profissional médico veterinário é solicitado a praticar este procedimento sem 
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que haja necessidade em relação à saúde do animal, a chamada eutanásia de conveniência. Por 

exemplo, o proprietário do animal em sua maioria alega problemas econômicos, conveniência 

pessoal, comportamento indesejável ou, ainda, abandono do animal, o que torna o procedimento 

eticamente discutível. 

A medicina veterinária está tentando responder esses desafios. Associações de 

Veterinários têm criado comitês de bem-estar animal para analisar a multiplicidade de questões 

que afetam bem-estar animal, e têm publicado artigos em relação às questões complexas de 

proteção dos animais. As questões éticas foram introduzidas nos currículos de faculdades de 

veterinária. Veterinários estão mensurando dor e estresse em bases confiáveis para ajudar a 

resolver problemas filosóficos (ARKOW, 1998). A American Veterinary Medical Association 

(AVMA) trabalhou e pesquisou para assegurar que veterinários sob sua supervisão estejam 

educados e aptos a discutir acerca de discussões públicas sobre ética animal e bem-estar animal. 

Mesmo sendo um ingrediente essencial em discussões sobre animais a ciência soa inadequada 

quando se trata de questões de ética e valores de animais, especialmente em se tratando de 

demandas de fim de vida. Para este fim, considerando o grande peso do conflito ético, esta 

associação desenvolveu protocolos para prover veterinários sob sua supervisão e o público com 

bons argumentos em como considerar a morte de um animal de uma forma ética, tentando 

promover um melhor entendimento nos contextos e conflitos envolvendo eutanásia e o 

complexo processo de fim de vida envolvendo animais (AVMA Guidelines for the Euthanasia 

of Animals, 2013). 

 

3.6 Sofrimento psíquico no trabalho relacionado à Eutanásia 

Entre as várias teorias que abordam o sofrimento psíquico no trabalho encontra-se a 

consideração de que o trabalho exerce influência sobre o estado emocional do indivíduo. 

Formigheri (2003) descreve que os profissionais da saúde são afetados e expostos 

freqüentemente a situações estressantes. Isso se deve a uma carga horária de trabalho exaustiva, 

o não reconhecimento de sua profissão, cobrança excessiva do paciente, familiares e do próprio 

profissional, que vê a necessidade de estar sempre estudando para acompanhar sua área de 

atuação (FORMIGHERI, 2003). 

Segundo o dicionário Michaelis (1998), a palavra sofrimento apresenta as seguintes 

definições: 1. Ação ou efeito de sofrer, dor, padecimento. 2. Amargura. 3. Paciência, tolerância, 

desastre.  Para Freud (1920), o sofrimento é o estado de expectativa diante do perigo e da 
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preparação para ele. Portanto, o sofrimento se configura como uma reação, uma manifestação 

da insistência em viver em um ambiente que, na maioria das vezes, não lhe é favorável. “O 

sofrimento não tem uma manifestação única para todos os indivíduos de uma mesma família, 

cultura ou período histórico”. Desde que humanos pensam sobre seus corpos, foi reconhecido 

que exposição a experiências nocivas mentais, físicas ou emocionais tem efeitos negativos 

sobre o corpo.  

A Síndrome de Burnout, enfermidade vem sendo estudada na medicina humana desde 

a década de 70 devido aos altos índices dessa condição encontrada na área de saúde, bem como 

as conseqüências que ela gera. Cada vez mais se tem estudado e trabalhado a fim de identificar, 

evitar e combater o que se denominou, segundo Freudenberger (1974), “uma síndrome 

caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e falta de realização profissional”. Ela 

tem sido estudada no mundo inteiro por ser um fator causal importante de morbimortalidade, 

perda de saúde mental e de bem estar daqueles que a desenvolvem, porém esta síndrome pode 

estar mais relacionada a um problema social e do ambiente profissional em que o indivíduo está 

inserido do que ao indivíduo propriamente. A área médica veterinária está muito vulnerável a 

esta enfermidade. Em uma revisão por Platt e outros (2010), 28 estudos relacionados ao estresse 

e burnout na profissão veterinária foram examinados, com um estudo relatando que 67 por 

cento dos médicos veterinários pesquisados apresentaram sinais de "síndrome de burnout”. 

Uma outra entidade que vem sido reconhecida é a Fadiga por Compaixão. Trata-se de 

uma síndrome que apresenta sintomas bastante parecidos com o burnout, porém, decorre da 

constante compaixão e cuidado a outrem. É um estado de exaustão biológica, psicológica e 

social que pode atingir quem trabalha com pessoas em sofrimento e que necessitam de ajuda. 

Os profissionais que lidam com as dores humanas e de animais e onde o processo empático e a 

compaixão são essenciais para a realização de suas atividades são mais vulneráveis. No Brasil 

este fenômeno ainda é pouco conhecido (BARBOSA et al., 2014).  

Geralmente médicos veterinários não são devidamente reconhecidos perante a 

sociedade como profissionais importantes na área da saúde, sua formação ainda não recebe o 

devido respeito, e há dificuldades no sentido de criar um ambiente técnico mais apropriado, 

principalmente nos serviços de pequeno porte. Não bastasse a má remuneração, o afeto, cuidado 

e a humanização dos animais de estimação aumentaram de tal forma que muitas vezes estes 

animais são vistos como membros da família e por conta disso, a cobrança para com o médico 

veterinário também cresceu. (RABELLO & SANCHES, 2011). Segundo Bartram (2008), 

veterinários estão em alto risco de suicídio, com uma razão de mortalidade proporcional 
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aproximadamente quatro vezes maior do que a população em geral e cerca de duas vezes 

superior ao de outras profissões de saúde. 

Veterinários muitas vezes se veem confrontados com decisões difíceis, como resultado 

de seus deveres para com os animais e os clientes, especialmente quando as necessidades do 

cliente conflito são conflitantes com os interesses ou o bem-estar do animal. Veterinários 

também enfrentam a complicação adicional de que em muitos casos há uma falta de regras 

claramente definidas de qual curso de ação é o melhor. Isto leva a situações em que o melhor 

resultado não é óbvio e estas situações são muitas vezes considerados dilemas éticos. Estes 

dilemas éticos tipicamente envolvem decisões sobre as opções de tratamento (por exemplo, se 

vale a pena tentar os tratamentos mais avançados disponíveis), o bem-estar ou qualidade de 

vida do animal (por exemplo, se prolongar a vida é a melhor opção para o animal), os interesses 

do cliente (por exemplo, o cliente está preparado para pagar o tratamento?) e o dever de cuidado 

para ambos (WISEMAN et al., 2009). 

A vivência de procedimentos que envolvam a morte acarreta às pessoas um desgaste 

emocional que implica no comprometimento físico e psicológico de cada uma delas 

(BRASSIOLI, 2006). A eutanásia de animais de pequeno porte, como cães e gatos, é uma 

situação altamente estressante, não só para o proprietário do animal, mas também para aqueles 

que têm responsabilidades na realização de tal procedimento, como veterinários ou 

trabalhadores em animais de abrigos (REBUELTO, 2008). Fatores estressores interpessoais 

crônicos associados ao ofício (burnout) caracterizam-se por um conjunto de sintomas 

associados: exaustão emocional, cujos sintomas podem variar entre fadiga intensa, falta de 

ânimo/vontade para enfrentar o trabalho e esgotamento; despersonalização, este mais 

psicológico e associado à indiferença para com o trabalho, colegas, clientes, como se o 

profissional estivesse passando por um distanciamento emocional; e diminuição de realização 

pessoal que pode ser notada pela frustração, sentimento de fracasso, falta de perspectiva para o 

futuro e sentimento de incompetência. Dejours (1992) afirma que estratégias de defesa 

normalmente são construídas pelos trabalhadores no sentido de desafiar o medo e a tensão que 

ocorrem no dia-a-dia de trabalho. Uma estratégia de defesa é o consumo de álcool, sendo um 

poderoso sedativo, protegendo-os dos medos e ansiedades, além dos trabalhadores exibirem 

somente palavras que enaltecem suas ações como: coragem, resistência à dor, força física etc 

(BRASSIOLI, 2006). A maneira como utiliza a linguagem para lidar com as solicitações do 

outro, define os atos, que podem ser submissão, desobediência e contestação (DEJOURS, 

1987). Se a pessoa é totalmente insensível ou não se importa com animais não há a possibilidade 
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de estresse, mas considerando que veterinários querem sempre fazer coisas melhores para 

animais, o estresse se torna constante, acima dos limites de tolerância e infinito, fazendo que se 

perca o senso entre o que é certo, o que a pessoa esta fazendo e o que é ideal e o que é a 

realidade, que é o estresse moral (ROLLIN, 1988).  Em profissionais que realizam centenas de 

eutanásias em centros de zoonoses, efeitos emocionais que podem ser enfrentados são estresse, 

raiva, cinismo, impaciência, confusão acerca de responsabilidades morais, culpa, presença de 

dilemas morais e estresse moral (SCHNEIDER, 1996). Funcionários que prestam cuidados 

diários e atenção para os cães e gatos de rua e indesejados com responsabilidades de eutanásia 

são afetados emocionalmente, mostrando altas taxas de rotatividade nestes centros de zoonoses 

positivamente correlacionados com as taxas de eutanásia (ROGELBERG et al., 2007). Ainda 

que estes sintomas não sejam facilmente detectáveis, é possível que ocorram graves distúrbios 

psicológicos ao longo do tempo (BRASSIOLI, 2006). 

Médicos veterinários são peça chave na tomada de decisão de eutanásia e, como todos 

os trabalhadores envolvidos, são afetados por dilemas morais e emocionais. Eles podem 

experimentar problemas resultantes não somente decorrentes de posições morais conflitantes 

da tomada de decisão como também de efeitos psicológicos de realizar o procedimento de 

eutanásia (SCHNEIDER, 1996). Pode-se inferir que durante a execução da tarefa da eutanásia 

o médico veterinário se vê dentro de uma contradição psíquica. De um lado, estudou para salvar 

a vida dos animais para que possa realizar-se plenamente em sua profissão. De outro, é obrigado 

a tirar a vida dos animais, sentindo culpa, frustração e tristeza (BRASSIOLI, 2006). Os estudos 

empíricos de como veterinários se enquadram em questões morais e como eles lidam com 

dilemas morais diários em seu trabalho são raros. Brassioli (2006) na sua dissertação observou 

ao problematizar a questão da eutanásia enquanto fator de sofrimento psíquico afirma ser 

imprescindível o desenvolvimento de estudos sob vários olhares, enfocando as consequências 

à saúde do trabalhador, envolvido direta ou indiretamente nesta prática. 

Segundo De Graff (2005): “Só aprendendo como profissionais de gerações presentes 

e futuras veem suas obrigações morais para com os animais e as pessoas é que vai se saber quais 

questões são importante na profissão”. Tannembaum (1993) também argumenta: “Procurar 

resolver problemas éticos enfrentados por veterinários também vai exigir um maior interesse 

pelos cientistas sociais na própria profissão, como objeto de pesquisa empírica.  Mais pesquisas 

sobre os valores morais de médicos veterinários e estudantes de veterinária são necessárias”. 

 



 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Pesquisa dados bibliográficos 

O conteúdo teórico teve como base a revisão bibliográfica sobre o tema pesquisado 

Foram utilizados na presente revisão artigos originais e de revisão publicados em periódicos, 

dissertações de mestrado, teses de doutorado e livros disponíveis online. Recorreu-se aos sítios 

de busca BVS, Medline, Scopus e LILACS. A estratégia de busca eletrônica foi utilizar os 

search terms nas bases eletrônicas, identificar as palavras chave, utilizando mesh terms para 

melhorar a busca, identificando possíveis sinônimos e não restringindo o idioma. Na Biblioteca 

Virtual de Saúde (BVS) foi pesquisado no Decs (descritores) eutanásia animal em índice 

permutado. Achou-se como descritor em português Eutanásia animal, em espanhol “Eutanásia 

animal” e em inglês “Euthanasia, animal”. A segunda palavra chave foi qualidade de vida 

(QoL), que pelo mesmo método de pesquisa foi encontrado como descritores em português 

“qualidade de vida” em espanhol “calidad de vida” e em inglês “quality of life”; A terceira 

palavra chave foi ética que pelo mesmo método de pesquisa foi encontrado como descritores 

em português “ética” em espanhol “códigos de ética” e em inglês “ Ethics”. A quarta palavra 

chave foi moral stress A quinta palavra chave foi cão que pelo mesmo método de pesquisa foi 

encontrado em português “cão”, em espanhol “perro” e em inglês “dog”. A quinta palavra foi 

burnout. Recorreu-se aos operadores lógicos “AND”, “OR” e “AND NOT” para combinação 

dos descritores e termos utilizados para rastreamento das publicações. Não foi determinado um 

período de tempo específico de publicação para a busca e utilização de trabalhos na revisão. 

Trabalhos que tinham apenas o resumo disponível, impossibilitando a leitura do manuscrito na 

integra, não foram utilizados. Na base de dados LILACS foi realizado pesquisa com “quality 

of life”+ “canine”+”euthanasia” foram encontradas 0 referências. Em “quality of life”+ 

“euthanasia” foram encontrados 2 referências.Em “euthanasia”+”canine”+”ethics” foram 

encontradas 0 referências Com “eutanásia” + “moral stress” + “eutanásia”+”canine”foram 

encontradas 0 referencias. Foram realizadas pesquisas também em PUBMED onde com 

palavras chave “quality of life”+ “canine” foram encontradas 27 referências. Com palavras 

chave “eutanásia” + “burnout” + “canine” foram encontradas uma referência. Com palavras 

chave euthanasia+ canine+burn out foi achada uma referência. No site CAPES Periódicos com 

palavras chave “Quality of life”+ “canine” foram encontrados 11923 artigos, e com palavras 

“ethics”+ “quality of life”+ “canine” foram encontradas 908 artigos.  
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4.2 Obtenção dos dados 

Este estudo se constituiu de pesquisa exploratória do tipo quanti/qualitativo. Trata-se 

de uma pesquisa que conta como instrumento a aplicação de um questionário eletrônico on line. 

O instrumento utilizado foi um questionário formulado no programa de questionários Google 

Forms (anexo 3) contendo questões múltipla escolha, dicotômicas e abertas. Para a realização 

do questionário foi elaborado um roteiro básico de questões concernentes ao problema e aos 

objetivos da pesquisa para orientação do pesquisador. O instrumento questionário, do tipo 

questionário auto-preenchido, em que o pesquisado lê o instrumento e o responde diretamente 

sem a intervenção do entrevistador, foi apresentado aos participantes constando de duas fases. 

Na primeira fase o participante foi submetido a perguntas de ordem geral para caracterização 

da amostra como idade, sexo, formação acadêmica, tempo gasto com educação continuada, e, 

uma segunda fase o participante respondeu perguntas para avaliação de possíveis conflitos 

morais na sua prática clínica quando da tomada de decisão e realização de eutanásia, com 

perguntas específicas sobre percepções morais sobre o tema eutanásia, sobre conflitos morais 

mais implicados no momento da recomendação da mesma, qual é o grau de influência da 

motivação do proprietário para a tomada de decisão e sobre que motivações o profissional 

considera mais relevante para efetuar este procedimento.  

A distribuição aos participantes do estudo foi realizada de forma aleatória em rede 

social eletrônica, por meio de divulgação em grupos fechados privativos de médicos 

veterinários de clínica de pequenos animais do Estado do Rio de Janeiro. O recrutamento dos 

sujeitos de pesquisa foi realizado no período de 01 de janeiro a 15 de março de 2015, onde foi 

oferecido o instrumento questionário por meio eletrônico em redes sociais exclusivas para 

médicos veterinários para que voluntários atuantes em clínica médica de pequenos animais 

pudessem responder a pesquisa. O link do instrumento da pesquisa foi disponibilizado nestes 

grupos, sendo que foi obtido ao final do período o número de 207 respostas.  

 

4.2.1 Sujeitos de Pesquisa 

O recrutamento dos sujeitos de pesquisa foi realizado no meio eletrônico por divulgação 

em rede social em grupos fechados privativos de médicos veterinários do Estado do Rio de 

Janeiro 
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4.2.2 Critérios de inclusão 

Os sujeitos de pesquisa foram considerados elegíveis apenas quando preencheram todos 

os critérios abaixo: 

a) Ser médico veterinário  

b) trabalhar com prática clínica de pequenos animais 

 

4.2.3 Ordenação e classificação do material coletado 

Após o período de coleta de dados, o instrumento questionário foi retirado do meio 

eletrônico e então os dados obtidos foram salvos e compilados no programa eletrônico de 

questionários. Após criação do formulário no programa de questionários do Google Forms, um 

link para ele foi disponibilizado para ser enviado por email e a planilha foi preenchida 

automaticamente com o material coletado. A planilha fica disponível no Google Docs. Quando 

do término da obtenção de respostas este material foi salvo e deste foi extraído uma planilha de 

programa do tipo Excel contendo os dados colhidos, podendo assim ordenar os dados obtidos 

para posterior análise e discussão, a fim de obter resultados em uma base estatística. 

O material coletado pelos questionários foi organizado em planilhas de respostas 

demonstrando resultados decorrentes dos blocos definidos no roteiro do questionário. 

 

4.2.4 Etapa interpretativa 

   Nesta etapa, foram confrontadas as respostas coletadas nos questionários dos 

entrevistados. As perguntas do tipo fechadas foram separadas em bloco de respostas para 

posterior análise percentual. As perguntas do tipo aberta foram lidas interpretadas para posterior 

separação em bloco de respostas para posterior análise de conteúdo e percentual. Todas as 

respostas então foram submetidas à análise de conteúdo percentual simples.  

 

 

 

 

 



 

 

5 ASPECTOS ÉTICOS 

O estudo foi projetado de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde) 

e submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal 

Fluminense (Anexo 2). Antes do preenchimento do questionário foi explicado aos sujeitos de 

pesquisa o objetivo do estudo, o caráter voluntário da participação, a confidencialidade das 

informações obtidas e assegurado o direito de se retirarem da pesquisa.  Os participantes foram 

informados da inexistência de ganhos diretos individuais, estando os benefícios da pesquisa 

relacionados à aquisição de conhecimento sobre modelos de decisão, a serem divulgados em 

dissertação de mestrado, congressos e publicações através de artigos nas áreas de bioética e 

medicina veterinária. Os riscos potenciais da pesquisa relacionados à confidencialidade das 

informações foram minimizados pela garantia da não identificação dos sujeitos de pesquisa na 

divulgação dos resultados. Após os devidos esclarecimentos, os sujeitos de pesquisa assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo 3) e somente após o aceite era 

possível de responder o questionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 RESULTADOS 

No total foram recebidas 207 respostas do instrumento questionário. Estas respostas 

foram então primeiramente analisadas ordenadas e classificadas por questão, respostas que 

foram então submetidas à analise percentual simples. 

Nas respostas analisadas 150 respostas (72,46%) foram respondidas por pessoas do sexo 

feminino e 57 (27,54%) respostas foram do sexo masculino. Quanto à formação acadêmica, 

111 (53.63%) dos mesmos têm somente Graduação, e 96 têm pós-graduação (46,37%). Cento 

e noventa e três entrevistados (93,23%) relataram frequentar congressos, cursos e palestras 

enquanto14 entrevistados responderam que não (6,76%), sendo que dos que frequentam, 49 

(23,67%) frequentam na proporção de 0 a 1 evento/ano, 136 (65,70%) na proporção de 2 a 5 

eventos,15 (7,24%) na proporção de 5 a 10 eventos e mais de 10 eventos obteve-se 7 respostas 

(3,38%). 

Quanto ao bairro/município que o profissional atua e considerando que o profissional 

médico veterinário geralmente exerce suas atividades profissionais em mais de um 

consultório/clínica/hospital foram obtidos ao todo 240 bairros de atuação, e quanto à quantidade 

de atendimentos clínicos semanais, vemos nos gráficos: 
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Quando perguntados sobre a Resolução CFMV nº 722/2002 Código de Ética Médico 

Veterinário 104 entrevistados (50,24%) relataram conhecer contra cento e três (49,75%) que 

responderam não conhecer o código de ética do Médico Veterinário. Cento e vinte e seis 

(60,86%) entrevistados responderam que não conhecem a Resolução CFMV nº 1000/2002 Guia 

de Eutanásia do Médico Veterinário contra 81 (39,13%) que responderam que conhecem. 

Quanto na sua vida acadêmica receber treinamento para a realização de eutanásia 134 (64,73%) 

entrevistados responderam que na sua vida acadêmica não receberam treinamento para 

eutanásia contra 73 (35,26%) que responderam que na sua vida acadêmica receberam 

treinamento para eutanásia. 

Cento e sessenta e sete entrevistados (80,67%) responderam que realizam eutanásia na 

sua prática clínica e 40 (19,82%) responderam que não.  

O gráfico 3 apresenta os métodos utilizados por aqueles profissionais que realizam 

eutanásia: 
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No questionamento acerca da quantidade de eutanásias realizadas por semana, foram 

obtidas respostas de 177 entrevistados. Sessenta e três (35,59%) entrevistados responderam que 

realizam aproximadamente nenhuma eutanásia /semana, um (0,56%) respondeu que realiza 

aproximadamente 0,1 eutanásia/semana, um (0,56%) respondeu que realiza aproximadamente 

0,2 eutanásia/semana, dois (1,12%) responderam que realizavam aproximadamente 

0,25/semana, dois (2,12%) responderam que realizavam aproximadamente 0,3/semana, 

um(0,56%) respondeu que realiza 0,5/semana aproximadamente, setenta e sete (3,95%) 

responderam que realiza aproximadamente 1/semana, dezessete (9,60%) responderam que 

realizam aproximadamente 2/semana, quatro (2,25%) responderam que realizam 

aproximadamente 3/semana, um (0,56%) respondeu que realiza aproximadamente 4/semana, 

cinco (2,82%) responderam que realizam aproximadamente 5 /semana, um (0,56%) respondeu 

que realiza aproximadamente 7/semana, um (0,56%) respondeu que realiza aproximadamente 

8/semana, um (0,56%) respondeu que realiza aproximadamente 10 /semana. 

 

 

Os resultados acerca do questionamento de quem julga melhor o momento da eutanásia 

de um animal e quanto à quem deve decidir o momento da eutanásia, obtiveram-se como 

resposta: 
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Cento e cinquenta e dois entrevistados (73,42%) responderam que a vida do animal vale 

a pena enquanto tem qualidade de vida, 49 (23,67%) entrevistados responderam que a vida do 

animal sempre vale a pena e seis (2,89%) entrevistados responderam que a vida do animal tem 

valor a medida que é desejada pelas pessoas ao seu redor. 
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Gráfico 5 - Quem julga melhor o momento da eutanásia do animal?
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Cento e cinquenta e três entrevistados (73,91%) responderam que indicam eutanásia 

contra 54 (26,08%) que responderam que não. Em relação a parâmetros clínicos envolvendo 

tomada de decisão. De 207 entrevistados 160 responderam esta questão, sendo obtidos os 

resultados que podem ser observadas no gráfico 7: 
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Gráfico 7 - Qual parâmetro clínico leva você a indicar 
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Em relação à quem melhor julga a qualidade de vida de um animal, o gráfico 8 mostra 

os resultados encontrados: 

 

 

O gráfico 9 mostra resultados referentes à pergunta : Quando questionado como o 

profissional atua para estabelecer a qualidade de vida de seu paciente considerando parâmetros: 

experiência, exame clinico, exames complementares, relato do proprietário, parâmetros 

comportamentais e sensibilidade, sabendo-se que havia a possibilidade de assinalar uma ou 

mais alternativas e que um entrevistado não assinalou nenhuma alternativa e como resposta 

descreveu “a conversa com o proprietário para avaliação da dedicação que podem dar ao 

animal”: 
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Cento e trinta e nove (67,14%) entrevistados responderam que não conhecem nenhuma 

ferramenta de avaliação de qualidade de vida animal contra 68 (32,85%) que responderam que 

conhecem. Cento e trinta e nove entrevistados (67,14%) responderam que não se utilizam de 

ferramenta de avaliação de qualidade de vida para tomada de decisão e 68 (32,85%) 

responderam que se utilizam de alguma ferramenta de avaliação de qualidade de vida. Dos 

entrevistados 177 entrevistados (85,50%) responderam que se sentiriam mais confortáveis na 

sua tomada de decisão se tivessem uma ferramenta que lhe auxiliasse de alguma maneira a 

avaliar a qualidade de vida (QoL) de seu paciente e 30 entrevistados (14,49%) responderam 

que não. 

Quanto à opinião/ vontade do proprietário afetar na tomada de decisão do profissional, 

às condições econômicas do proprietário influírem na tomada de decisão do profissional, o 

sofrimento do animal afetar decisão do profissional, ao sofrimento psíquico do proprietário 

afetar decisão profissional e quanto o profissional se achar afetado por sofrimento psíquico 

quando da realização de uma eutanásia. Nas coletas de resultados sabendo-se que estas 

perguntas eram escalonadas de 0 a 10 foram obtidos resultados mostrados nas tabelas 10, 11, 

12, 13 e 14: 
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Na pergunta que evoca quais sentimentos mais comuns quando se está envolvido na 

realização de uma eutanásia, os entrevistados puderam analisar e acertar alternativas o quanto 

fossem necessárias. Em relação ao número de sentimentos que foram marcados no questionário, 

o gráfico 15 mostra resultados obtidos em quantidade de sentimentos assinalados pelo 

entrevistado: 
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Dos sentimentos apresentados no questionário para análise dos entrevistados, a 

responsabilidade recebeu 157 (15,92%) assertivas, sendo que a responsabilidade foi escolhida 

como opção única para 9 entrevistados. A tristeza recebeu 133 assertivas (13,48%), sendo que 

foi escolhida como opção única para 4 entrevistados. A pena recebeu 110 assertivas (11,15%), 

sendo que 1 entrevistado escolheu esta opção como única. O incômodo recebeu 98 assertivas 

(9,93%), sendo que dois entrevistados optaram deste sentimento como opção única. A sensatez 

recebeu oitenta e seis assertivas (8,72%). O alívio recebeu sessenta e oito assertivas (6,89%). 

A piedade recebeu cinquenta e oito assertivas (5,88%). A aceitação recebeu cinquenta e oito 

assertivas (5,88%), sendo que um entrevistado escolheu este sentimento como único. A angustia 

recebeu cinquenta e quatro assertivas (5,47%), sendo que 1 entrevistado fez escolha única por 

este sentimento. A culpa recebeu trinta e oito assertivas (3,85%). O abalo recebeu vinte e sete 

assertivas (2,73%). A insegurança recebeu dezoito assertivas (1,82%). A fraqueza também 

recebeu dezoito assertivas (1,82%).  A sabedoria recebeu dezesseis assertivas (1,62%). A 

ansiedade recebeu quinze assertivas (1,52%). A vergonha recebeu onze assertivas (1,11%). O 

arrependimento recebeu oito assertivas (0,81%). A frustração recebeu três assertivas (0,30%). 

A compaixão recebeu três assertivas (0,30%). A indiferença recebeu duas assertivas. O 

egoísmo, a impotência, abuso de poder, empatia e amor aos animais receberam uma assertiva 

(0,96%) cada.  
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Na pergunta final do questionário onde se pergunta ao entrevistado quais os conflitos 

que o médico veterinário mais se vê envolvido quando da realização de uma eutanásia e se tem 

um que prevaleça. A apresentação para os entrevistados foi da forma de pergunta aberta, onde 

respondentes ficam de uma maneira geral mais livres para responderem com suas próprias 

palavras, sem se limitarem a escolha entre um rol de alternativas, além de serem bem mаis ricаs 

de informações. Neste caso, as respostas dos entrevistados foram agrupadas em categorias de 

resposta que foram construídas depois que os questionários foram devolvidos. 

A discussão de valores e conflitos mais descrita foi em relação a proprietários que em 

pacientes recuperáveis optam por não realizarem o tratamento por falta de comprometimento 

ou que vem ao veterinário solicitando eutanásia do seu animal por motivos banais, 

inconsistentes, indicações desnecessárias e para “se livrar do problema”, sendo que 41 

entrevistados a descreveram como a que prevalece. Conflitos e discussão de valores acerca do 

momento certo de realizar eutanásia prevaleceu entre 28 entrevistados. O conflito envolvendo 

pensamentos sobre o direito à vida versus o sofrimento do animal foi mencionados em 25 
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entrevistados. A questão financeira onde o proprietário deseja cuidar do animal, mas não tem 

possibilidade econômica prevaleceu entre 23 entrevistados. Conflitos acerca qualidade de vida 

do animal prevaleceu em 23 entrevistados. Conflitos religiosos foram citados por 15 

entrevistados. Em relação ao conflito da certeza do paciente estar totalmente fora de 

possibilidades terapêuticas foi mencionado por 14 entrevistados. O conflito do julgamento do 

veterinário se o procedimento da eutanásia deve ser realizado e da irreversibilidade do ato foi 

mencionado por 13 entrevistados. Tomar o papel de Deus para retirar o sofrimento do animal 

foi relatado em 12 entrevistados. O conflito envolvendo o proprietário e o veterinário onde o 

apego do dono em demasia, mesmo com grande sofrimento do animal impede que o mesmo 

autorize a eutanásia foi mencionado por dez entrevistados. Seis entrevistados se abstiveram de 

responder alegando não realizar eutanásia. O conflito envolvendo o sofrimento do animal 

versus bem-estar do proprietário foi mencionado por seis entrevistados. Todos os aspectos 

envolvidos foi a resposta de cinco entrevistados. Os conflitos éticos, morais e filosóficos foram 

citados por quatro entrevistados. Quatro entrevistados relataram conflitos quando da 

apresentação de valores para cobrança de eutanásia. A eutanásia coletiva e o sacrifício por 

zoonoses foi mencionado como razão de conflitos éticos por três entrevistados. O dilema entre 

eutanásia e assassinato foi mencionado por três entrevistados.  Dois entrevistados relataram não 

ter problemas de nenhum tipo em relação à eutanásia. Sensação de fracasso e impotência foi 

mencionado por dois entrevistados. Ser o elemento provocador do ato foi mencionado por dois 

entrevistados. A dúvida de se a decisão da família é por pena ou por conveniência foi citada por 

um entrevistado, e um entrevistado relatou conflito quando não há consenso da família quanto 

à decisão. Turbilhão de sentimentos foi a resposta de um entrevistado um entrevistado discorreu 

que cada caso é um caso cada um com seus conflitos. O choro do proprietário foi evocado como 

corrobarador de discussão de valores por um entrevistado. É importante mencionar que se 

tratando de uma resposta do tipo aberta nem todos os entrevistados deram para a pergunta do 

conflito ou discussão de valores que prevalece uma resposta única gerando então um numero 

maior de resultados que entrevistados.  

 

 

 

 



 

 

7 DISCUSSÃO 

A percentagem de gênero dos entrevistados que predominou neste estudo foi do sexo 

feminino. Por mais que o comportamento nacional indique um aumento progressivo de 

profissionais do sexo feminino na profissão, principalmente na área de pequenos animais, a 

percentagem obtida neste estudo de profissionais do sexo feminino foi muito maior que o índice 

nacional. Dados do estudo do mercado de trabalho dos profissionais da Medicina Veterinária e 

da Zootecnia, realizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) em 1999, 

5.797 médicos/as veterinários/as respondentes, 74,6% eram homens e 25,4%, mulheres 

(CFMV, 1999), enquanto que dados recentes sobre inscrições primárias de médicas veterinárias 

no sistema de cadastro informam que, do total de profissionais inscritos no Brasil (123.334), 

42% são mulheres. A feminilização da profissão coincide com um intenso processo de 

valorização da área de clínica médica de animais de companhia (COSTA,2013); a percentagem 

maior de participação de mulheres neste estudo também pode ser explicada por um trabalho de 

Vieira,2010 onde uma das suas conclusões sobre estudos on line é que mulheres tendem a 

responder mais questionários on line que homens. Batchelor (2012) na sua pesquisa sobre 

dilemas éticos em veterinária, relatou que mulheres são mais susceptíveis à dilemas éticos do 

que os homens. Segundo ele, estudos anteriores também descobriram diferenças semelhantes 

em relação ao sexo do profissional. A pergunta que se faz relevante sobre este resultado é se as 

mulheres têm a capacidade de raciocínio moral mais acirrada que os homens tornando a tomada 

de decisão mais problemática e mais estressante para as mesmas. Como neste estudo o 

questionário foi enviado via rede social com possibilidade de livre escolha para participação, o 

mesmo demonstrou que o interesse pelo tema se mostrou mais intenso por profissionais do sexo 

feminino, construindo a hipótese que no Estado do Rio de Janeiro a sensibilidade pelo tema e 

os conflitos morais envolvidos na eutanásia ficaram mais aflorados em profissionais do sexo 

feminino. 

Quanto à formação acadêmica houve uma proporção similar entre graduados e com pós-

graduação, refletindo similaridade em profissionais com diferentes formações acadêmicas, não 

importando o grau de especialização para sensibilidade maior ou menor ao tema. Neste mesmo 

tópico sobre educação, as perguntas pertinentes à educação continuada mostraram que grande 

parte dos entrevistados realiza educação continuada e de forma frequente, visando melhor 

capacidade técnica. Assim neste estudo profissionais que aderiram à pesquisa e se interessaram 

em responder acerca do tema eutanásia e seus conflitos éticos realizam educação continuada 
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para capacitação técnica e na proporção média de 2 a 5 eventos no decorrer de um ano, 

mostrando assim que os mesmos aparentemente estão compromissados com aprimoramento 

técnico. 

Os respondentes deste estudo, em sua maioria, exercem atividade profissional na Zona 

Norte e por todo a cidade do Rio de Janeiro seguido pela Zona Oeste, Zona Sul, Niterói e 

Baixada Fluminense. É muito comum médicos veterinários atuarem de forma autônoma, 

realizando atividades profissionais em diversos bairros e regiões, o que justifica um resultado 

grande de respostas por todo o Rio de Janeiro. Quanto à Zona Norte, as respostas podem 

também estar associadas às áreas demográficas. A Zona Norte ocupa um espaço demográfico 

relativamente grande. A Zona Oeste, enquadrando nesta área bairros como Barra da Tijuca e 

Recreio dos Bandeirantes e Campo Grande, além de área demográfica muito grande, é uma área 

em potencial expansão, ficou com a terceira colocação corroborando para a discussão acima. 

Na baixada Fluminense além da área demográfica, temos também um alto índice populacional 

nesta localização. È importante ressaltar que a área de atuação também está associada ao poder 

econômico dos proprietários e possibilidades de arcar com despesas médicas com seus animais, 

podendo assim estar associado ao tipo de dilema ético que o profissional esteja envolvido. Este 

dado deve ser refletido associado à pergunta do questionário que revelou neste estudo um 

grande problema ético encontrado que é falta de condições do proprietário para arquear custos 

de tratamento do animal, pois as áreas de maior atividade profissional encontradas não são de 

alto poder econômico, podendo então demonstrar que a área de atuação do profissional neste 

estudo pode estar relacionado à conflitos específicos. Como este estudo mostrou a Zona Norte 

como maior casuística de área de atuação, possivelmente pode estar relacionada com o conflito 

que se mostrou em grande porcentagem no estudo que é do proprietário não ter condições 

financeiras de tratar o animal. 

As faixas mais relevantes de atendimento clínico semanal respondidas pelos 

entrevistados situaram-se de menos de 10 atendimentos/semana (38,50%) e de 11 até 30 

atendimentos/semana (40,57%). A proporção somada destas duas faixas de atendimentos 

(79,07%) nos leva a um numero médio de atendimentos por dia de 1 a 3 animais para cada 

entrevistado, o que sugere uma rotina de atendimentos não muito grande por entrevistado. 

 O conhecimento da Resolução CFMV nº 722/2002 o Código de Ética Médico 

Veterinário é de suma importância nesse estudo principalmente devido aos resultados obtidos. 

Espantosamente este estudo levantou que 49,75% dos profissionais médico veterinários que 

atuam na prática clínica de pequenos animais e que respondeu este questionário não conhece o 
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Código de Ética Médico Veterinário. É aterrador este resultado obtido visto que é mencionado 

no juramento do médico veterinário quando da colação de grau na profissão:  

 

Sob a proteção de Deus PROMETO que, no exercício da Medicina 

Veterinária, cumprirei os dispositivos legais e normativos, com especial 

atenção ao Código de Ética, sempre buscando uma harmonização perfeita 

entre ciência e arte, para tanto aplicando os conhecimentos científicos e 

técnicos em benefício da prevenção e cura de doenças animais, tendo como 

objetivo o Homem. E prometo tudo isso fazer, com o máximo respeito à ordem 

pública e aos bons costumes, mantendo o mais estrito segredo profissional das 

informações de qualquer ordem, que, como profissional tenha eu visto, ouvido 

ou lido, em qualquer circunstância em que esteja exercendo a profissão. Assim 

o prometo. 

 

O código de ética é um documento que busca expor os princípios e a missão da 

profissão, direcionando um ordenamento legal e ético, cujo objetivo é resguardar a disciplina, 

a moralização, a boa imagem da profissão perante a sociedade e promover a saúde. No código 

de ética estão especificados os direitos e deveres, o que é vetado eticamente naquele exercício 

profissional e as possíveis punições no caso de desobediência ao código. O dever ético de 

prudência e diligência na prestação da assistência à saúde é uma obrigação legal e se 

transgredida poderá ter consequências também no âmbito normativo legal, independente ou não 

de absolvição do respectivo Órgão de Fiscalização Profissional.  

Interessantemente, no estudo feito por Batchelor & McReegan (2012) realizada em 

outro país com currículos acadêmicos diferentes, houve a constatação de que 78% dos 

entrevistados também acharam que não foi dada suficiente (ou em muitos casos qualquer) lições 

de ética durante a sua formação. Sabendo-se que esta pesquisa foi realizada em um país 

desenvolvido, e que este pesquisador também encontrou dados que sugerem problemas na 

formação profissional, este resultado revela que possivelmente este não é um problema que 

ocorre somente no Brasil, tornando este assunto de imprescindível relevância para alertar a 

comunidade acadêmica para possíveis mudanças em matriz curricular.  É importante ressaltar 

que o resultado obtido neste estudo pode até não necessariamente corresponder ao universo 

total dos médicos veterinários atuantes em clínica de pequenos animais, entretanto os 

entrevistados se encaixam em um perfil profissional de padrão de realização de educação 

continuada de 93,23%, sugerindo que são profissionais com interesse em capacitação 

profissional, mostrando então que o lapso do não conhecimento se encontra na graduação. É 

imprescindível observar se na vida acadêmica os alunos de graduação estão sendo alertados 

para a ética deontológica, pois diante dos resultados mencionados neste estudo, supostamente 
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o profissional médico veterinário sai da vida acadêmica sem conhecimento de leis e 

regulamentos importantes para a profissão. 

Corroborando a discussão do parágrafo anterior, sobre a pergunta do questionário sobre 

o conhecimento da Resolução CFMV nº 1000/2002 Guia de Eutanásia Médico Veterinário? 

126 (60,86%) entrevistados responderam que não e 81 (39,13%) responderam que sim, e 

novamente a discussão se move para o ambiente acadêmico. Um procedimento de suma 

importância, envolvendo altas doses de responsabilidade e seriedade como a eutanásia, e 

envolvendo tantos conflitos éticos em profissionais da saúde, não pode de maneira alguma ser 

negligenciado desta forma na vida acadêmica. Os graduandos devem ser apresentados aos 

regulamentos que regem a profissão e regras da mesma. Há uma crescente preocupação no meio 

acadêmico com a apresentação aos graduandos de áreas de saúde de matérias que até o momento 

tem sido negligenciadas, como as relacionadas à Ética profissional. Isso se torna mais 

preocupante ainda na medicina veterinária, pois no caso do profissional médico veterinário, 

questões éticas são bem relevantes. Em relação à eutanásia, o peso ético é grande, a medicina 

veterinária tem que lidar com aspectos éticos em várias ocasiões, tanto na clínica de pequenos 

animais como na experimentação animal e também em situações em que se vê obrigado a 

cumprir determinações de saúde publica em relação à sacrifício de animais. Estas circunstâncias 

embora diferentes, implicam em morte de animais conforme dito anteriormente neste estudo 

por Rebuelto (2008). Auto et al.1998 no seu estudo, que examinou as capacidades de raciocínio 

moral dos alunos de veterinária nos EUA, observou que a capacidade de raciocínio dos mesmos 

não aumentou à medida que avançava através do curso e até sugeriu que o curso de veterinária 

dos EUA tenha um desenvolvimento ético tardio. Batchelor & MC Keegan (2012) discorreram 

que os altos índices de estresse relatados na sua pesquisa apoiam a ideia de que há uma 

necessidade de formação contínua na decisão ética para os veterinários. Ainda nesta discussão, 

quando perguntado ao entrevistado se na vida acadêmica recebeu treinamento para a realização 

de eutanásia, 134 (64,73%) entrevistados responderam que não receberam treinamento para 

eutanásia e 73 (35,26%) responderam que receberam treinamento para eutanásia, então 

novamente o ponto da discussão é levado para o ambiente acadêmico. Neste estudo chega se a 

um resultado assustador onde 64.73% dos entrevistados não receberam treinamento para a 

mesma. Se este estudo puder ser extrapolado para o universo total de profissionais medico 

veterinários do Rio de Janeiro, em vista das duas últimas questões, fica urgente e imprescindível 

a necessidade de revisão da grade de matérias e reflexão sobre técnicas de ensino e o enfoque 
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que deve ser apresentado sobre conteúdos referentes à ética ao estudante de graduação de 

medicina veterinária. 

Neste estudo a maioria dos respondentes realiza eutanásia. Este resultado é então um 

procedimento que é realizado com frequência na prática clínica. Talvez um fato que possa ser 

questionado nesta discussão é se profissionais que não realizam eutanásia talvez não tenham se 

interessado em responder ao questionário sobre este tema. 

Quanto ao método empregado, dos 167 entrevistados que responderam que realizam 

eutanásia, 82 (39,10%) entrevistados utilizaram o método de anestesia geral com posterior 

aplicação cloreto de potássio, 44 (26,34%) entrevistados utilizaram o método de medicação pré 

anestésica seguida de anestesia geral e posterior aplicação de medicação cloreto de potássio, 22 

(13,17%) entrevistados utilizaram método de anestesia geral.  Segundo a Resolução 1000/2012 

anexo I são considerados aceitáveis os métodos: “Barbitúricos ou outros anestésicos gerais 

injetáveis*; anestésicos inalatórios seguidos de outro procedimento para assegurar a morte; 

anestesia geral prévia seguida de cloreto de potássio ou seguida de bloqueador neuromuscular 

e cloreto de potássio*”e métodos aceitáveis com restrição “N2 /argônio; eletrocussão com 

anestesia geral prévia; T61; CO2; aplicação intratecal de anestésico local com anestesia geral 

prévia”. O medicamento Cloreto de potássio é o medicamento utilizado para realizar o 

procedimento de eutanásia, porém provoca reações indesejadas de mal estar no paciente quando 

de sua aplicação. Medicamentos pré anestésicos e anestésicos utilizados antes do cloreto de 

potássio provocam uma indução anestésica no paciente, inibindo assim qualquer sensação 

incômoda por parte do mesmo. Verifica-se então neste estudo que os veterinários estão 

utilizando métodos preconizados pela Resolução, além de mostrar preocupação por parte da 

maioria dos respondentes em amenizar ao máximo o sofrimento do animal, procurando realizar 

o procedimento somente após indução anestésica, sendo então o ato totalmente indolor ou 

desconfortável para o animal, demostrando assim serem em sua maioria éticos na realização do 

procedimento, mostrando cuidado e respeito pelo animal preocupados em amenizar o 

sofrimento do mesmo ao máximo. 

Os resultados obtidos na pergunta relativa à quantidade de eutanásias realizadas por 

semana, considerando faixas de menos de uma eutanásia por semana 79,66%; de 2 a cinco 

eutanásias 12,99%; de cinco a dez 1,69%; e aproximadamente 10 eutanásias 0,56% reforçam 

que o médico veterinário se vê diante do procedimento de eutanásia de uma forma corriqueira. 

Considerando ainda a faixa de atendimentos por semana dos entrevistados que neste estudo se 

mostrou em maior número (79,07%) a faixa de 1 a 30 atendimentos por semana por 



59 

 

 

entrevistado, se torna mais nítida ainda a observação que temos uma alta casuística de pacientes 

com indicação de eutanásia neste estudo. Mesmo profissionais que responderam estar na faixa 

de 0,1 eutanásias por semana (36,52%), tem como resultado uma estatística bem mais elevada 

do que qualquer profissional da área de saúde.  A eutanásia no meio médico é razão de amplo 

debate científico, e existem razões antropológicas, éticas, culturais e religiosas, favoráveis ou 

contrárias, que são relevantes e estão envolvidas dentro deste debate bioético. Mcculloch et al., 

1992 ao revisar estatísticas de clínicas veterinárias chegaram a conclusão de que o clínico 

poderia esperar uma eutanásia para cada 50 pacientes examinados. Ou seja, o assunto é 

inevitável e o preparo é necessário, entretanto na medicina veterinária a discussão bioética ainda 

é muito pequena envolvendo o assunto.  

Em vista dos resultados obtidos neste estudo e comprovando dados obtidos da literatura, 

a eutanásia é um procedimento com alta estatística na casuística da prática clínica e é necessário 

que se realize um maior aprofundamento e reflexão sobre os diversos aspectos e conflitos 

bioéticos existentes no profissional médico veterinário envolvendo o assunto. 

O momento clínico para realização da eutanásia mais citado pelos participantes da 

pesquisa envolve qualidade de vida ruim, seguido do que envolve animal fora de possibilidades 

terapêuticas + sofrimento, e nos outros entrevistados observa-se basicamente uma mistura 

destas possibilidades de formas variadas. Portanto, o momento clínico com maior percentual de 

escolha neste estudo foi o da diminuição da qualidade de vida. A partir deste resultado podemos 

refletir que o médico veterinário está, então, utilizando um princípio da bioética, o Princípio de 

Qualidade de Vida (PQV), onde valores não absolutos como autonomia, justiça e beneficiência, 

assumindo posições prioritárias com o objetivo de resolver os conflitos morais. O PQV 

considera legítimo toda intervenção à vida com objetivo de reduzir o sofrimento e promover o 

bem estar.  Utilizando-se deste princípio e continuando a reflexão o veterinário que respondeu 

neste questionário que o momento clínico para tomada de decisão é a baixa qualidade de vida 

poderá estar se utilizando, no processo decisório, do modelo de decisão pelo melhor interesse 

segundo Verdeal, 2012. No modelo de decisão pelo melhor interesse, o proprietário do paciente 

deve escolher entre as opções de tratamento disponíveis, àquelas que tragam a maior carga de 

benefícios. Trata-se a princípio da busca pela melhor qualidade de vida possível. Também pode 

ser dito que o profissional moralmente está se identificando com a teoria do Utilitarismo de 

Peter Singer, onde o argumento da igual consideração de interesses é defendida e o sofrimento 

e a felicidade são os pilares da ação moral. O pré-requisito da ação moral de Peter Singer é não 

sofrer e a maioria dos entrevistados deste estudo se enquadrou nesta teoria moral. 
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Pensando em modelos bioéticos, pode-se também chegar a conclusão que o modelo 

Paternalista, onde o argumento do conhecimento técnico confere ao médico a autoridade para 

subjugar a autonomia do paciente/proprietário, no intuito de promover o seu bem-estar 

mencionado por Verdeal (2010) também foi utilizado pelos médicos veterinários respondentes 

deste estudo, pois foi observado que a segunda opção mais citada pelos entrevistados foi a que 

envolve animal fora de possibilidades terapêuticas + sofrimento, em terceiro lugar envolveu 

fase terminal de doença e em quarto lugar envolveu animal fora de possibilidades terapêuticas, 

caracterizando decisões embasadas em expertise e conhecimento técnico do respondente 

caracterizando assim o modelo de Paternalismo na relação médico-proprietário dos 

entrevistados. 

Resultados similares na pergunta quem melhor julga a qualidade de vida de um animal 

entre ambos melhor julgam a qualidade de vida do animal e que é o veterinário que melhor 

julga a qualidade de vida do animal mostram divergências de opiniões que podem ser 

justificadas. Quanto aos entrevistados que acham que proprietário e veterinário em conjunto 

são quem melhor julgam a qualidade de vida, pode ser justificado pois o termo é amplamente 

utilizado dentro do referencial da prática clínica, para designar o movimento em que, a partir 

de situações de lesões físicas ou biológicas, se oferecem indicações técnicas de melhorias nas 

condições de vida dos enfermos sobre as escalas de qualidade de vida relacionadas com saúde, 

incluindo medidas de capacidade funcional, do estado de saúde, de bem-estar psicológico. Já 

segundo o conceito de Rufino Netto (1994) que diz que é aquela que ofereça um mínimo de 

condições para que os indivíduos nela inseridos possam desenvolver o máximo de suas 

potencialidades corrobora a ideia da participação do proprietário nesta avaliação do animal em 

seu habitat, pode explicar a teoria que proprietários participem desta decisão.  

No questionamento que pergunta ao entrevistado como se estabelece a qualidade de vida 

de seu paciente, onde o respondente teve a oportunidade de assinalar quantas alternativas 

achasse importante das oferecidas no questionário, a opção exame clínico foi escolhido por 204 

entrevistados, sendo que deste total foi única opção por quatro entrevistados. O exame clínico 

do animal foi o parâmetro mais votado e só não foi citado por três respondentes, corroborando 

a visão médica do conceito de qualidade de vida, onde entrevistados percebem que o 

conhecimento técnico é imprescindível para avaliar a qualidade de vida do animal, sendo o 

mesmo realizado através do exame clínico do animal. Relato do proprietário foi escolhido por 

174 entrevistados sendo escolha única por dois entrevistados, sendo o segundo mais votado, o 

que indica que o proprietário tem um papel importante na avaliação da qualidade de vida do 
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animal, corroborando a ideia de Rufino Netto (1994) sobre qualidade de vida, onde o 

proprietário se encontra em uma posição relevante para a avaliação do conjunto de condições 

para maximizar o bem estar físico do animal. Em se tratando do terceiro parâmetro mais 

escolhido, parâmetros comportamentais foi escolhida por 173 entrevistados sendo que foi 

assinalada como única opção por 1 entrevistado. Esta escolha dos entrevistados é bem 

previsível, baseado em questões anteriores cujos resultados mostram que a qualidade de vida é 

um parâmetro importante na tomada de decisão dos entrevistados, e visto que a quase totalidade 

de avaliações envolvendo qualidade de vida em animais, inclusive em animais silvestres, se 

baseiam em análises baseadas em parâmetros comportamentais. A opção Exames 

Complementares foi escolhida como parâmetro por 170 entrevistados pelo motivo deles 

rotineiramente serem utilizado na prática laboral clínica com finalidade de avaliação de quadro 

clínico. A opção Sensibilidade foi escolhida por 130 entrevistados e 125 entrevistados 

assinalaram a opção Experiência sendo que foi assinalada como única opção por quatro 

entrevistados (1,93%), fazendo então com que esses parâmetros tenham importância em grande 

parte dos entrevistados. Portanto a partir dos resultados obtidos, a mensuração da qualidade de 

vida do animal pelos entrevistados está atrelada à expertise e conhecimento técnico do 

profissional, sendo este conhecimento cientifico somado ao relato de proprietário para 

avaliação mais acurada. 

Sobre conhecimento de alguma ferramenta de avaliação de qualidade de vida animal 

139 entrevistados responderam que não e 68 responderam que sim. O uso de ferramentas de 

avaliação de qualidade de vida na medicina e principalmente na medicina veterinária ainda são 

pouco conhecidas e utilizadas para ajudar a aferir qualidade de vida. Conforme visto 

anteriormente, na medicina veterinária já são utilizados em alguns países e no Brasil alguns 

estudos já foram realizados, porém o acesso à essa ferramenta ainda é pequeno, principalmente 

pelo desconhecimento dos profissionais da mesma. Essa teoria é confirmada neste estudo pelo 

resultado de 67,14% dos profissionais que responderam este questionário sinalizaram não 

conhecer nenhum tipo de ferramenta de avaliação de qualidade de vida. Confirma-se este 

resultado na alternativa que se segue, onde é perguntado ao profissional se o mesmo tivesse 

acesso à uma ferramenta que lhe auxiliasse de alguma maneira a avaliar a qualidade de vida 

(QoL) de seu paciente se sentiria mais confortável em sua tomada de decisão 85,50% dos 

entrevistados responderam que sim. Este resultado reforça a discussão anterior, onde os 

resultados mostraram que este tipo de ferramenta ainda não é muito conhecida, porém podendo 

ser de grande valia para o profissional. Os resultados destas duas questões são para o 
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pesquisador um dos pontos importantes para reflexão do estudo e mostram que a divulgação e 

a implementação desta ferramenta no meio laboral médico veterinário pode vir a contribuir para 

a diminuição dos dilemas e conflitos do profissional, trazendo maior conforto e segurança no 

momento de tomada de decisão para o profissional, obtendo como consequência o 

entendimento e a discussão menos espinhosa de um tema deveras conflitante. 

Sobre indicação de eutanásia, 153 entrevistados responderam que sim, identificando que 

grande parte dos entrevistados indica a eutanásia para seus pacientes. Os 26,08% de 

entrevistados que responderam que não indicam se encaixam no perfil onde o Princípio da 

Sacralidade da Vida é considerado, onde a justificativa da não indicação se baseia em razões 

religiosas. Alguns relatos de entrevistados corroboram para esta conclusão, como por exemplo: 

 
Existe o conceito para mim de que a vida e morte de um animal ou ser humano 

não pode estar nas mãos dos homens. Não consideramos o papel dos animais 

na terra, e sempre achamos que podemos decidir quando eles devem viver ou 

morrer. 

 

Sim, e talvez o único. Tomar o papel de Deus ou, de forma menos religiosa, 

do curso natural dos seres. Sempre fica a dúvida se realmente é meu papel 

acabar com o sofrimento de qualquer ser vivo, ou se o sofrimento de alguma 

forma faz parte de algum processo evolutivo maior. 

 

Na pergunta que questiona quem deve decidir pelo paciente o momento da eutanásia os 

resultados mostraram que 53,62% dos entrevistados responderam que quem deve decidir pelo 

paciente o momento da eutanásia são ambos o veterinário e o proprietário. Segundo Verdeal 

(2012), que discorre quanto à influência dos médicos no processo decisório dos representantes 

dos pacientes, onde a Decisão Compartilhada entre médico e representante legal, que procura 

estabelecer um equilíbrio entre as informações técnicas e opiniões dos médicos por um lado e 

os valores e desejos do paciente pelo outro, objetivando um processo deliberativo conjunto e 

considerando similaridade entre prática medica humana e veterinária, ficou claro neste estudo 

que a decisão do momento da eutanásia é do tipo Decisão Compartilhada. O princípio do 

respeito à autonomia em bioética consiste em reconhecer nos indivíduos o direito de sustentar 

opiniões, fazer escolhas e agir de acordo com valores e convicções próprias.  Como visto 

anteriormente, o animal não tem autonomia para tomada de decisão e o proprietário do mesmo 

é considerado o seu representante. O Julgamento por Substituição é um modelo onde na 

medicina o representante assume a decisão que o paciente provavelmente tomaria. No Modelo 

de Julgamento por Substituição utilizado na medicina o argumento moral para legitimação das 

decisões tomadas por representantes é que estas, alicerçadas no conhecimento adquirido através 
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do convívio íntimo reproduzem com fidelidade a vontade do paciente. Então, na medicina 

veterinária o representante se torna o proprietário do animal e os modelos de tomada de decisão 

são analisados de um viés semelhante.  

Segundo Singer (1975), na pergunta que questiona ao entrevistado se a vida do animal: 

sempre vale a pena, vale a pena enquanto tem qualidade de vida ou tem valor na medida que é 

desejada pelas pessoas ao seu redor, , as respostas deste estudo reforçam o que foi visto na 

questão que pergunta qual o momento clinico leva você a indicar a eutanásia para seu paciente, 

onde a opção mais citada com 73,42% entrevistados,  responderam que a vida do animal vale a 

pena enquanto tem qualidade de vida, contra 23,67% que responderam que a vida do animal 

sempre vale a pena e 2,89% entrevistados que responderam que a vida do animal tem valor a 

medida que é desejada pelas pessoas ao seu redor. Este resultado reforça um pensamento moral 

dos veterinários entrevistados, onde um amplo questionamento acerca da medida a ser tomada 

é feito de forma a impedir a manutenção do estado de sofrimento quando a ciência médica 

comprovadamente não traz mais nenhum beneficio ao animal. Então, sabendo-se que a maioria 

dos entrevistados optou pela resposta que preza qualidade de vida, inserindo este contexto em 

teorias da bioética, pode-se dizer que a maioria dos entrevistados deste estudo na sua reflexão 

em tomada de decisão está com pensamento moral embuído no Princípio da Qualidade de Vida, 

que considera legítima qualquer intervenção na vida, desde que isso implique em redução do 

sofrimento evitável e em maior/melhor bem-estar para os sujeitos objeto da intervenção 

(SCHRAMM, 2009).  Somente 2.89% dos entrevistados se veem influenciados em sua tomada 

de decisão com desejo de pessoas ao redor do animal comprovando ser a qualidade de vida do 

animal um indicativo importante para tomada de decisão. 

Quanto à vontade do proprietário afetar a decisão do profissional, os resultados 

mostraram uma variável grande de opiniões, dentre elas os de maior expressão foram 42 

entrevistados que classificaram em 5 a opinião do proprietário na tomada de decisão e 36 

entrevistados que classificaram em 0 a opinião do proprietário na tomada de decisão. As outras 

respostas ficaram equiparadamente distribuídas entre as outras notas, mostrando então não 

haver um consenso entre esta questão da vontade ou opinião do proprietário afetar o veterinário 

entre os entrevistados. Entretanto, relacionando estes resultados à outra pergunta do 

questionário, do tipo aberta, onde foi perguntado ao entrevistado quais os conflitos que o 

médico veterinário mais se vê envolvido quando da realização de uma eutanásia e se tem um 

que prevaleça a discussão de valores e conflitos mais descrita foi em relação a proprietários que 

em pacientes recuperáveis optam por não realizarem o tratamento por falta de 
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comprometimento ou por motivos banais, inconsistentes, indicações desnecessárias para “se 

livrar do problema”, sendo que 41 entrevistados a descreveram como a que prevalece.  Relatos 

de alguns entrevistados mostrando o problema:  

Em muitos casos, o que percebo são pessoas buscando motivos inconsistentes 

para terminar o trabalho com o animal. 

 

O conflito que mais me incomoda é quando o animal está em uma situação de 

descaso, tem a oportunidade de ter a saúde restabelecida se tratado 

corretamente, mas o proprietário não quer mais cuidar ou não tem condições. 

 

Quando o peso é a condição, dá pra contornar, mas o descaso e falta de vontade 

não tem solução. É muita responsabilidade enviar o animal para casa, doente, 

com a dúvida de que será bem cuidado ou ficará em sofrimento até morrer 

lentamente. 

 

Observou-se que a opinião do proprietário incomoda o médico veterinário na sua 

tomada de decisão, afetando o profissional de maneira variável, podendo ou não influenciar sua 

decisão final, mas sem dúvida causando incômodo ao profissional. Portanto, o conflito 

envolvendo vontade do proprietário se torna uma discussão importante de conflitos dentro da 

bioética, haja vista foi mencionado diversas vezes em uma pergunta aberta como o conflito que 

prevalece na realização de uma eutanásia.  

Dentro deste contexto abre-se um caminho para a discussão da guarda responsável. A 

guarda responsável, onde na compra ou adoção de um animal de estimação implica ao tutor 

uma série de obrigações: a castração, cuidados com alimento, água, banho, vacinação e 

vermifugação periódica entre outros, que deveria ser estimulada e divulgada pelo poder público, 

além de evitar problemas sérios como superpopulação e de disseminação de doenças infecto 

contagiosas e zoonoses em centros urbanos, poderia também influenciar na diminuição dos 

casos de eutanásia de conveniência, trazendo menos transtornos e dilemas em situações como 

as explicitadas acima. 

Quanto às condições econômicas do proprietário afetam na sua tomada de decisão, 

verificou-se nesta pesquisa que 44 entrevistados classificaram em 5 as condições econômicas 

do proprietário afetando tomada decisão, enquanto os outros entrevistados responderam de 

forma que os resultados se distribuíram similarmente entre os outros resultados.  Entretanto na 

questão aberta em que o participante do estudo é convidado a relatar conflito ético que prevaleça 

no momento da eutanásia 23 entrevistados relataram conflitos sobre este tema onde o 

proprietário deseja cuidar do animal, mas não tem possibilidade econômica, mostrando que 

mesmo que as condições econômicas do proprietário não afetem a tomada de decisão mostra 

que este parâmetro esta relacionado à um conflito para o profissional em sua prática laboral, se 
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tratando então este juízo de valor de um problema bioético de relevância. Segundo relato 

entrevistado: “Quando você vê que o animal tem salvação, mas o proprietário não tem condição 

de arcar com os custos do tratamento (medicamentos)”. 

Em relação ao sofrimento do animal e quanto ele afeta sua decisão os resultados 

mostraram claramente que os entrevistados se mostram muito preocupados com o sofrimento 

do animal quando da tomada de decisão na eutanásia. 10,62% dos entrevistados classificaram 

em 9 o sofrimento do animal afetando decisão na escala de 0 a 10 e 74,87% dos entrevistados 

classificaram em 10 o sofrimento do animal afetando na tomada de decisão de eutanásia. Singer 

(1975) usa o princípio de igual consideração de interesses, discorre que sofrimento e felicidade 

são os pilares da ação moral e para ele o pior que pode acontecer para um ser senciente é o 

sofrimento. Como o cerne da eutanásia consiste no adiantamento voluntário da morte, na 

maioria das vezes, para evitar sofrimentos julgados insustentáveis nesta pesquisa os 

entrevistados apresentaram pensamento semelhante ao de Peter Singer. O comportamento ético 

é pensar e agir, de modo honesto, correto e coerente. Toda ética autêntica nasce do respeito 

racional, mas profundamente amoroso, pela vida, por qualquer forma de vida. Esta pesquisa 

revela que os profissionais que dela participaram são na sua grande maioria respeitosos e 

preocupados com o sofrimento de seus pacientes, e no aspecto moral se enquadram na teoria 

Utilitarista de Peter Singer. 

Em relação à maneira como o entrevistado se acha afetado por sofrimento psíquico 

quando da realização de uma eutanásia, somando-se os resultados das notas de 5 a 10 resultou 

numa percentagem de 82,10%. As relações veterinário-paciente, paciente-proprietário, 

veterinário-proprietário ganharam proporções e exigem, hoje, profissionalismo, sensibilidade e 

preparo emocional (PULTZ et al., 2011). Como Morgan & Mc Donald, 2007 mostraram em 

seu estudo, a tensão que veterinários sentem tentando ajudar pacientes e proprietários têm sido 

relatado como o problema fundamental da ética na pratica medica. 

No resultado deste estudo comprova-se claramente que profissionais médico 

veterinários que participaram deste inquérito se acham sim afetados por sofrimento psíquico 

quando da realização de uma eutanásia. Este dado é de suma importância como conclusão deste 

estudo, visto que poucos estudos sobre este tema têm sido realizados em medicina veterinária 

no Brasil e considerações psicológicas e sociais devam ser pesquisadas em profundidade, pois 

o assunto suscita novos estudos com o objetivo de investigar o desgaste emocional causado por 

este procedimento. É importante ressaltar que o controverso assunto eutanásia na medicina 

suscita discussões éticas de enorme grandeza. Na medicina veterinária, principalmente no 
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Brasil, ainda há poucos estudos e discussões, embora se saiba que na medicina veterinária os 

profissionais são confrontados diariamente pelo dilema ético da interação homem-animal e o 

valor moral destes animais. 

Sobre sentimentos envolvidos na realização da eutanásia os entrevistados poderiam 

analisar e escolher alternativas o quanto fossem necessárias. Dos 207 entrevistados 73,41% dos 

entrevistados escolheram de 3 a 7 sentimentos entre as opções à escolha do entrevistado para 

demonstrar seus conflitos no momento da eutanásia. Este número de sentimentos por 

entrevistado comprova que há conflito moral envolvido com uma variedade e quantidade de 

sentimentos por entrevistado. Neste estudo confirma-se o que foi observado por Rolin (1991) 

que “treinados pela primeira vez em ciência, os veterinários podem ser frustrados por questões 

filosóficas. que não são passíveis de resolução empírica, resultando em conflitos nos médicos 

veterinários”. Constata-se que veterinários podem sim ser afetados pela controvérsia moral que 

se instala no indivíduo onde na sua formação acadêmica aprendeu a salvar vidas e experimentar 

sentimentos controversos por ser agente de eutanásia, o que suscita questões éticas e morais 

estando associada a distúrbios emocionais em médicos veterinários. 

Dos sentimentos apresentados no questionário para análise dos entrevistados, todos 

foram assinalados. Segundo relato de entrevistado: “Não há um que prevaleça. Há um turbilhão 

de sentimentos num momento de vital decisão tanto para proprietário como para o veterinário”. 

 Causar a morte de animais é difícil do ponto de vista psíquico. Ressaltando uma 

variação individual, pois existem pessoas mais emotivas e que se envolvem emocionalmente 

em maior grau com os animais que estão tratando, em geral a relação desenvolvida com o 

paciente não humano é intensa, pois a comunicação e a interação de sentimentos ocorrem 

naturalmente com a rotina. Segundo relato de Pultz, 2009, os mais comuns são: tristeza, 

impotência, sensação de alívio por acabar com o sofrimento do animal, compaixão, 

insegurança, frustração e responsabilidade. Os médicos veterinários na sua atividade 

profissional vêm de uma graduação em que apenas a cura e a vida são valorizadas.  

Os sentimentos que afloram na realização de uma eutanásia mais escolhidos foram a 

responsabilidade (157), a tristeza (133), a pena (110), o incômodo (98), a sensatez (86). Todos 

os outros sentimentos obtiveram vários votos, mostrando assim que médicos veterinários 

reconhecem neste estudo que se envolvem em conflitos morais e tem sofrimento psíquico 

quando da realização de eutanásia. A responsabilidade foi o sentimento mais escolhido pelos 

entrevistados. Veterinários estão submetidos à sensação de responsabilidade pela vida dos 

animais, cada um dentro de seus conceitos e características pessoais sofre com imposições 
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morais e éticas. É comum o profissional experimentar um sentimento de pesar e tristeza pela 

perda da vida. O incômodo é citado em várias publicações acerca de acometimento psíquico de 

profissionais de saúde no procedimento de eutanásia. Isso pode ser observado nas entrevistas 

neste estudo; Mesmo com a sensatez e capacidade técnica indicando ao profissional que é o 

melhor a ser feito pelo animal, há um sentimento de culpa e angústia envolvido. Então surgem 

assim sentimentos de angústia e impotência diante da morte. Também há a sensação de 

impotência por não poder tratar o paciente e a percepção de suas limitações. Relatos de 

entrevistados: 

É difícil realizar a eutanásia sem pensar se está desistindo do paciente. A 

eutanásia nos dá um sentimento de impotência, por não ter como salvar o 

paciente. É muito triste quando vemos que ainda precisamos avançar muito na 

veterinária, ainda nos faltam muitos recursos. No fim, o mais importante é 

priorizar o bem estar e pensar no que é melhor para o paciente. 

 

Se a decisão foi a mais acertada. Avaliar a qualidade de vida um animal, com 

alguma doença terminal, é muito subjetivo. Não sabemos de tudo, inclusive, 

pelo costume de não atribuirmos racionalidade aos animais, não levamos em 

consideração, a possibilidade da "vontade de viver" do animal, mesmo que 

muito doente e com dor (sendo medicado) ao lado de seu responsável, até seus 

últimos momentos. (...) Por essa razão, o meu maior conflito (se eu praticasse 

a eutanásia), com certeza, seria a culpa. Com tudo o que aprendemos na 

faculdade e com toda a vivência da prática clínica, sinto (opinião minha) que 

não somos, de fato, cem porcento capacitados para tal julgamento. 

 

Quando perguntado sobre o valor que prevalece na sua tomada de decisão ao 

entrevistado, a questão foi apresentada de forma aberta e programada para que os participantes 

tivessem a oportunidade de fazer juízos de valores de uma forma espontânea e com liberdade 

sem se ater a qualquer tipo de influência. É importante mencionar que se tratando de uma 

resposta do tipo aberta nem todos os entrevistados deram somente uma resposta para a pergunta 

do conflito ou discussão de valores que prevalece. A resposta de um entrevistado pode gerar 

uma resposta única ou respostas de diferentes naturezas de conflitos, gerando então um número 

maior de resultados que entrevistados. Nos resultados tivemos inúmeras respostas constando de 

naturezas diversas revelando um universo de multiplicidade de discussão de valores. Relatos 

de entrevistados:  

 

Os conflitos envolvidos são diversos, indo desde o proprietário que deseja 

eutanasiar um animal hígido, somente por não servir mais a esse proprietário 

(nem mesmo me dou ao trabalho de responder aos questionamentos desse tipo 

de proprietário) até a um proprietário que não quer eutanasiar um animal em 

estado terminal, com doença incurável ou que estejamos impedidos de tratar 

devido a leis - leishmaniose, por exemplo; motivos religiosos ou éticos vindos 

da família do animal. 
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Alguns valores e conflitos se mostraram repetitivos, entretanto no universo das respostas 

são muitos os conflitos envolvidos nos profissionais medico veterinários que participaram do 

estudo.  

A discussão de valores e conflitos mais descrita foi em relação aos proprietários que 

mesmo quando os pacientes são recuperáveis optam por não realizarem o tratamento por falta 

de comprometimento ou que vem ao veterinário solicitando eutanásia do seu animal por 

motivos banais, inconsistentes, indicações desnecessárias e para “se livrar do problema”, sendo 

que 42 entrevistados a descreveram como a que prevalece. Interessante o fato que Batchelor & 

MC Keegan (2012) também encontrou no seu estudo este tipo de dilema ético como o mais 

frequente entre os veterinários entrevistados na University of Glasgow's School of Veterinary 

Medicine, UK. Mesmo em outro país, com desenvolvimento econômico e educacional 

diferente, com costumes e tradições diferenciadas, se encontrou resultado semelhante aqui neste 

estudo. É a conhecida eutanásia de conveniência que provoca um turbilhão de sentimentos em 

médicos veterinários que ocorre em várias partes do mundo, conforme resultados obtidos. 

Segundo relatos neste estudo: 

 

A discussão sempre se estabelece quando a eutanásia é solicitado pelo 

proprietário como forma única e exclusiva de se livrar de um problema. Não 

aceito e não realizo eutanásia em qualquer situação que desagrade ao 

proprietário e enxergue a eliminação do animal como uma solução de seus 

problemas(...). 

 

A dúvida se a decisão da família é por pena ou por conveniência... 

 

Quando o proprietário não tem a mínima vontade de fechar o diagnóstico e 

pede a eutanásia; quando o animal, mesmo com doença incurável, mas ainda 

com qualidade de vida, o proprietário pede eutanásia (...). 

 

Descaso de alguns proprietários em não querer lutar pela vida do animal. 

 

O conflito que mais me incomoda é quando o animal está em uma situação de 

descaso, tem a oportunidade de ter a saúde restabelecida se tratado 

corretamente, mas o proprietário não quer mais cuidar ou não tem condições. 

 

Quando o peso é a condição, dá pra contornar, mas o descaso e falta de vontade 

não tem solução. É muita responsabilidade enviar o animal para casa, doente, 

com a dúvida de que será bem cuidado ou ficará em sofrimento até morrer 

lentamente! 

 

Conflitos e discussão de valores acerca do momento certo de realizar eutanásia também 

foram citados entre 28 entrevistados, sendo o segundo mais citado pelos respondentes. Por 

respostas de questões anteriores percebe-se que o profissional tem dúvida quanto ao momento 
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certo, se firmando na percepção de qualidade de vida do animal. Relatos que confirmam essa 

afirmação: 

 

A maior questão é quando fazer o procedimento, o momento certo. 

 

Se realmente é o momento e se não há mais o que fazer para aliviar a 

dor/sofrimento do animal/proprietário. 

 

O maior conflito é decidir se este seria o melhor momento para eutanásia. É 

difícil ver o limite entre se deveria insistir na eutanásia (para amenizar o 

sofrimento do animal) ou insistir em tratamentos alternativos (correndo o risco 

de não promover uma boa qualidade de vida para o animal, por "egoísmo" de 

sempre zelar pela vida, independente das suas condições). 

 

A responsabilidade sobre uma vida, se está certo realizar o procedimento 

naquele momento. 

 

O principal conflito é se chegou mesmo a hora. Geralmente, a tomada de 

decisão se dá a partir do acompanhamento do caso, vendo que o animal 

definhou ao longo do tempo e perdeu a qualidade de vida. 

 

Por sua vez a qualidade de vida do animal para o entrevistado se baseia segundo 

respostas anteriores no exame clínico, relato do proprietário, parâmetros comportamentais e em 

quarto lugar nos exames complementares. Talvez para médicos veterinários estes parâmetros 

de avaliação utilizados sejam de natureza muito subjetiva, dando pouca segurança ao 

profissional na sua decisão. Este fato se comprova quando lhe é perguntado se conhece alguma 

ferramenta de avaliação da qualidade de vida com 67,14% dos entrevistados relatando que não, 

e a pergunta seguinte que questiona que se o entrevistado tivesse acesso a esta ferramenta a 

utilizaria para sua tomada de decisão, com 85,50% dos entrevistados respondendo que 

utilizariam sim a ferramenta. Segundo Yeates & Main (2009) na eutanásia, a avaliação da QoL 

pode ajudar na tomada de decisão pelo médico veterinário e também pelo próprio proprietário, 

especificamente para avaliar se a vida do animal está valendo a pena ou não, sendo também um 

mecanismo sincero de aumentar o envolvimento do proprietário na tomada de decisão. Portanto 

este estudo mostra que o momento certo para a tomada de decisão deve estar ligado à 

necessidade de maior segurança de avaliação de qualidade de vida do animal. 

Pensamentos sobre o direito à vida versus o sofrimento do animal foram mencionados 

em 25 entrevistados. O sofrimento do animal é de grande importância para muitos 

entrevistados, se enquadrando no pensamento Utilitarista de Peter Singer. Mesmo entrevistados 

que tem um pensamento mais voltado ao principio da Sacralidade da vida tendem a ter um 

conflito ético ao observar sofrimento no seu paciente, como vemos em relatos de entrevistados: 
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Deixar o animal agonizar até o fim ou fazer o procedimento esse será sempre 

o conflito.Sim o estado geral do animal (em coma) uma doença incurável onde 

o animal está em estado vegetativo. 

 

Sim, decisão de encerrar uma vida... 

 

Manter o animal vivo sofrendo ou realizar a eutanásia. 

 

Dúvida sobre o direito de interromper uma vida, ainda que haja sofrimento do 

cliente e paciente. 

 

Conflitos religiosos foram citados por 27 entrevistados demonstrando que o Principio 

da Sacralidade da Vida está presente nos dilemas morais dos entrevistados. Esse dilema pode 

estar relacionado ao princípio da Sacralidade da vida ser um pensamento do proprietário ou 

também se tratar de um pensamento relacionado ao entrevistado. Exemplos de relato de 

entrevistados: 

De que o veterinário não é Deus para tirar uma vida. 

 

O conflito religioso é o que mais atrapalha. Pois quando se há de realizar a 

eutanásia num animal sem qualidade de vida nenhuma, o proprietário diz que 

não se pode. E o animal continua a sofrer. O mesmo ocorre com Testemunhas 

de Jeová que não aceitam que seu cão seja transfundido. 

 

Existe o conceito para mim de que a vida e morte de um animal ou ser humano 

não pode estar nas mãos dos homens. Não consideramos o papel dos animais 

na terra, e sempre achamos que podemos decidir quando eles devem Viver ou 

morrer. 

 

Meu maior conflito é em relação a Deus pois é uma criatura que ele formou e 

parece que estou tomando a frente Dele numa situação de que quem deveria 

permitir a morte seria tão somente Ele. 

 

 A questão financeira onde o proprietário deseja cuidar do animal, mas não tem 

possibilidade econômica prevaleceu entre 23 entrevistados. Importante citar que Batchelor & 

MC Keegan (2012) no seu trabalho que foi realizado em um país com situação econômica 

melhor que o Brasil (University of Glasgow's School of Veterinary Medicine,UK), encontrou 

na sua pesquisa sobre dilemas éticos em médicos veterinários como seus três maiores dilemas 

os problemas de eutanásia de conveniência, o problema do proprietário não ter condições 

financeiras para continuar o tratamento, e o proprietário querer continuar o tratamento do 

animal que está fora de possibilidades terapêutica. É importante ressaltar que este estudo obteve 

resultado semelhante quanto aos dilemas enfrentados pelo profissional ao encontrado por 

Batchelor & MC Keegan (2012), mesmo em se tratando de pesquisas que ocorreram em países 

economicamente, financeiramente e culturalmente diferentes, sendo o resultado 
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espantosamente parecido, configurando assim um dilema importante a ser refletido e avaliado. 

Relatos de entrevistados: 

O pior é quando o veterinário percebe que o animal poderia viver um pouco 

mais, mas acaba decidindo pela eutanásia por questões econômica ou 

limitações do Proprietário no cuidado com o animal. 

 

Quando o proprietário quer cuidar de um animal mesmo que de forma 

paliativa e não tem condições econômicas de fazê-lo. 

 

O maior conflito na minha opinião é quando você sabe que o animal pode ter 

algum tipo de salvação, mas o proprietário não tem dinheiro para tal 

procedimento. 

 

O único conflito é quando o animal tem chance de recuperação, mas 

financeiramente o responsável não pode arcar. 

 

Sim. A condição financeira do proprietário mais a sua vontade de tentar 

manter o animal vivo X quadro clínico irreversível. 

 

 Qualidade de vida do animal prevaleceu em 23 entrevistados como prioridade, 

mostrando mais uma vez o pensamento direcionado para o Princípio da Qualidade de Vida. 

Relatos entrevistado:  

Qualidade de vida, expectativa de vida. 

 

Sempre me prevalece a valorização da qualidade de vida. Quando julgo que 

existe chance para a vida com alguma que seja mínima qualidade considero 

isso na minha decisão e nunca me envolvo com o psíquico daquele 

proprietário que quer se livrar de um problema ou responsabilidades, tenho 

consciência da minha responsabilidade com relação a vida do animal em 

questão. 

 

Sempre será a qualidade de vida do paciente. Na minha visão incluo nesta 

qualidade de vida o universo em que ele vive. 

 

Em relação ao conflito da certeza do paciente estar totalmente fora de possibilidades 

terapêuticas, que foi mencionado por 27 entrevistados, este dilema mesmo tendo especificidade 

com a não possibilidade de tratamento também se enquadra na discussão do momento da 

eutanásia, que foi previamente discutida acima, porém volta à tona em relatos os quais 

mencionam falta de segurança por parte do entrevistado em avaliar a qualidade de vida do 

animal e o melhor momento para a realização do ato. São dois conflitos que estão intimamente 

relacionados nos relatos de entrevistados: 

 

Sempre me pergunto se não poderia ter feito diferente, quando é um paciente 

meu em tratamento. A sensação de estar sendo responsável pela vida e morte 

do animal é um conflito interno muito grande. (...). Ainda tenho estes 

conflitos. 
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Se realmente não ha mais nada a se fazer pelo animal. 

 

Se realmente o quadro em que o animal se encontra é irreversível e se a 

eutanásia seria a melhor indicação clínica para o momento. 

 

Estar o mais próximo da certeza possível. 

 

O maior conflito é pensar se realmente não teria mais nada a ser feito o mais 

correto para a realização da eutanásia, se de repente poderia se prorrogar ainda 

que por mais pouquíssimo tempo a vida do animal. 

 

O conflito envolvendo o proprietário e o veterinário onde o apego do dono em demasia, 

mesmo com grande sofrimento do animal impede que o mesmo autorize a eutanásia foi 

mencionado por 10 entrevistados. Neste ponto Singer (1975) discorrendo sobre pontos de vista 

sobre qual o valor moral de um animal pressupõe que em alguns casos a vida de um animal tem 

um valor que ultrapassa o que é o animal em questão, isto é tem valor a medida que tem valor 

para o proprietário. Rolin (1991) já comentava que os animais possuem valor intrínseco e não 

de sua utilidade para nós, mas sim como parte de seu status moral como seres vivos cujas vidas 

importa para eles. Segundo Sandoe e Christiansen (2007) deve-se levar em conta não só a 

própria avaliação da Qualidade de vida (QoL) do animal em questão, como também sobreo 

universo que este animal habita, a qualidade de vida de outras partes afetadas como os humanos 

que habitam a casa, seus desejos e sentimentos para com este animal, já que o referido 

geralmente é considerado como membro da família, e até mesmo como o bem estar de outros 

animais da residência vão ser afetadas.  Portanto alto valor moral dados aos animais podem ser 

observados em algumas respostas nos resultados deste estudo. Relatos: 

 

Questão afetiva do proprietário atrapalha na decisão, pois muitas vezes, 

mesmo sem condição alguma de sobrevivência do paciente, o mesmo insiste 

em tê-lo por perto fisicamente. 

 

O conflito maior é a transferência de sentimentos em que o proprietário sente 

pelo seu animal. Às vezes a indicação da eutanásia é recomendada e o médico 

veterinário deve convencer o proprietário para a execução do procedimento 

sem dor ou sofrimento seguindo os procedimentos perante a legislação. A 

continuação da vida do animal levará ao sofrimento do mesmo e de todos os 

que estão presenciando o fato. Não é uma decisão fácil para o proprietário. 

 

Além dos conflitos relacionados acima, conflitos de várias naturezas foram discorridos 

pelos respondentes. Turbilhão de sentimentos, sofrimento do animal versus bem estar do 

proprietário, conflitos éticos, morais e filosóficos, conflitos envolvendo valores monetários, a 

eutanásia coletiva e o sacrifício por zoonoses, dilema entre eutanásia e assassinato, sensação de 
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fracasso e impotência, ser o elemento provocador do ato e conflito quando não há consenso da 

família foram dilemas que foram trazidos à tona. Todos os entrevistados responderam à esta 

pergunta de forma clara e explicita indicando necessidade de expor sua opinião e seus 

sentimentos de forma clara.  Somente um entrevistado respondeu que não tem nenhum tipo de 

problema com seus sentimentos, somente cobra o preço justo. Todos os entrevistados se 

mostraram muito interessados em discorrer sobre o assunto expondo suas dúvidas e conflitos. 

Geralmente médicos veterinários não são devidamente reconhecidos perante a 

sociedade como profissionais importantes na área da saúde, sua formação ainda não recebe o 

devido respeito. Não obstante a má remuneração, a falta de reconhecimento profissional, falta 

de espaço pessoal e o convívio com animais (e seus tutores) em sofrimento se somam ao afeto, 

cuidado e a humanização dos animais de estimação que aumentaram de tal forma que muitas 

vezes estes animais são vistos como membros da família, aumentando assim a cobrança para 

com o Médico Veterinário (RABELLO & SANCHES, 2011). O “burnout”, já visto 

anteriormente por Platt et all (2010), que em 28 estudos relacionados ao estresse e burnout na 

profissão veterinária examinados, encontrou um numero de 67 por cento dos médicos 

veterinários pesquisados apresentando sinais de “síndrome de burn out”. Soma-se este distúrbio 

à outro agravo à saúde, a Fadiga por Compaixão, estado de exaustão biológica, psicológica e 

social que pode atingir quem trabalha com pessoas em sofrimento e que necessitam de ajuda, e 

que é observada na profissão de médico veterinário, pois nela se lida com a morte cinco vezes 

mais que outros profissionais de saúde,são doenças que têm alta probabilidade de atingir 

profissionais médicos veterinários. 

Neste estudo, comprova-se que os entrevistados enfrentam inúmeras naturezas de 

discussão de valores em procedimentos de eutanásia. A quantidade e variedade de dilemas 

apresentada pelos respondentes deste estudo comprovam dados encontrados na literatura que 

demonstram que médicos veterinários são afetados por dilemas morais e emocionais. Conforme 

descrito anteriormente, Tannembaum (1993) já argumentava que eram necessárias mais 

pesquisas sobre os valores morais de médicos veterinários e estudantes de veterinária resolver 

problemas éticos em veterinários. Brassioli (2006) observou a questão da eutanásia enquanto 

fator de sofrimento psíquico e já afirmava serem imprescindíveis estudos sob vários olhares, 

enfocando as 73onsequências à saúde do trabalhador, envolvido direta ou indiretamente nesta 

prática. Pultz (2011) no resultado do seu estudo constatou os potenciais efeitos psicológicos 

causados pela realização do sacrifício animal, além de verificar também que são mínimos os 

estudos ligados à medicina veterinária, visto que vários registros na literatura enfocam médicos 
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e enfermeiros. Bartram, em 2012 mostrou que veterinários se mostraram com alto risco de 

suicídio, com razão aproximadamente quatro vezes maior do que a população em geral e cerca 

de duas vezes superior ao de outras profissões de saúde em decorrência de dilemas morais 

envolvidos na profissão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 CONCLUSÃO 

Discussões bioéticas consideram questões onde não existe consenso moral, e nos 

animais a discussão envolve o valor moral dos mesmos. Médicos veterinários são confrontados 

diariamente com dilemas éticos envolvendo animais, proprietários e a sociedade. Discutir 

problemas éticos de tomada de decisão na medicina veterinária mimetiza modelos humanos 

onde o mesmo está privado de sua autonomia, sendo o proprietário qualificado como 

representante legal. Orientações e recomendações foram desenvolvidas na medicina veterinária 

para lidar com procedimentos adequados e humanitários para eutanásia, porém deixam muitas 

janelas em aspectos morais do complexo problema bioético. Esse estudo propôs investigar 

dilemas éticos existentes na prática clínica na tomada de decisão de eutanásia.  

Como caracterização da amostra foi encontrado um maior percentual de gênero 

feminino, similaridade de entrevistados entre graduação e pós graduação em sua formação 

acadêmica, se encaixando no perfil que realiza educação continuada e atuando 

profissionalmente em regiões como Zona Norte do município do Rio de Janeiro e por todo o 

Rio de Janeiro tendo número de atendimentos clínicos médio entre um a três atendimentos/dia, 

considerado este não muito vultuoso.  

Ficou comprovado neste estudo que a maioria dos respondentes indica e realiza o 

procedimento de eutanásia, fato este condizente com a literatura.  A maioria dos respondentes 

demonstrou ética na realização do procedimento, mostrando cuidado e respeito pelo animal e 

preocupação em amenizar o sofrimento ao máximo. O momento clínico para realização da 

eutanásia com maior percentual de escolha neste estudo foi o da diminuição da qualidade de 

vida, decisões embasadas em conhecimento técnico e expertise do respondente, indicando que 

o Princípio de Qualidade de Vida (PQV) está sendo utilizado pela maioria dos respondentes 

deste estudo com o objetivo de resolver conflitos bioéticos. Quanto à responsabilidade de 

tomada de decisão, este estudo encontrou maior frequência em relação ao modelo de Decisão 

Compartilhada entre o veterinário e o proprietário, embora também tenha sido caracterizada 

nos respondentes a relação médico-proprietário do tipo Paternalismo. 

Foi evidenciado falta de segurança do entrevistado em identificar o momento certo para 

a tomada de decisão, necessitando de melhores condições de avaliação de qualidade de vida do 

animal. Os resultados também mostraram que as ferramentas de avaliação de qualidade de vida 

ainda não são muito conhecidas no meio veterinário, o que é para o pesquisador um dos pontos 

importantes para reflexão deste estudo mostrando que a divulgação e a implementação desta 
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ferramenta no meio laboral médico veterinário pode contribuir para a diminuição dos dilemas 

e conflitos do profissional, trazendo maior conforto e segurança no momento de tomada de 

decisão para o profissional. 

O resultado fundamental deste estudo conclui que profissionais médico veterinários que 

participaram deste inquérito são afetados por sofrimento psíquico quando da realização de uma 

eutanásia. Os sentimentos mais relatados pelos entrevistados na realização do procedimento 

foram responsabilidade, tristeza, a pena, incômodo e sensatez. Todos os outros sentimentos 

obtiveram vários votos, reforçando que médicos veterinários reconhecem neste estudo que se 

envolvem em conflitos bioéticos. A discussão de valores e conflitos mais encontrada foi em 

relação a proprietários que em pacientes recuperáveis optam por não realizarem o tratamento 

por falta de comprometimento ou por motivos banais, inconsistentes, seguido por dilemas 

acerca do momento de realizar o procedimento, dilemas sobre o direito à vida versus sofrimento 

do animal, conflitos religiosos e questões financeiras onde proprietário não pode arcar com os 

custos do tratamento. Observou-se que a opinião do proprietário incomoda o médico veterinário 

na sua tomada de decisão, podendo afetar o profissional de maneira variável, que pode ou não 

influenciar sua decisão, mas sem dúvida se trata de um conflito bioético.  

Os resultados se mostram de suma importância como conclusão deste estudo, visto que 

investigações sobre este tema não têm sido comumente realizados em medicina veterinária, 

principalmente no Brasil e considerações psicológicas e sociais devam ser pesquisadas em 

profundidade para melhor avaliação do desgaste emocional causado por este procedimento. A 

eutanásia no meio médico é razão de amplo debate científico e bioético e se mostra necessário 

um maior aprofundamento e reflexão sobre os diversos aspectos e conflitos bioéticos existentes 

no profissional médico veterinário envolvendo o assunto. 

A necessidade de implementar programas visando um maior aprofundamento de efeitos 

deletérios de agravos à saúde dos profissionais envolvidos e formulação de mecanismos que 

tenham finalidade de atenuação de danos ao profissional já tinha sido apontada por 

Tannembaum,1993, De Graff,2005 e Brassioli,2006 em seus estudos e, para este pesquisador, 

é vista como recomendação majoritária deste estudo  a realização de aprofundamento de estudos 

enfocando agravos emocionais e físicos de profissionais confrontados com o problema de 

tomada de decisão e realização de eutanásia . 

 Reafirma-se o valor do trabalho com o resultado das perguntas envolvendo 

conhecimento da Resolução CFMV nº 722/2002 Código de Ética Médico Veterinário, 

Resolução CFMV nº 1000/2002 Guia de Eutanásia Médico Veterinário e sobre treinamento 
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para eutanásia na graduação que se mostra de suma importância nesse estudo principalmente 

devido aos resultados obtidos. Um procedimento envolvendo altas doses de responsabilidade e 

seriedade como a eutanásia, e envolvendo tantos conflitos éticos em profissionais da saúde, não 

pode de maneira alguma ser negligenciado desta forma na vida acadêmica, tornando este 

assunto relevante e necessário de revisão e reflexão pela comunidade acadêmica para possíveis 

mudanças em grade curricular. É imprescindível observar se na vida acadêmica os alunos de 

graduação estão sendo alertados para a ética deontológica, pois diante dos resultados 

mencionados neste estudo, supostamente o profissional médico veterinário sai da vida 

acadêmica sem conhecimento de leis e regulamentos importantes para a profissão são de suma 

importância ao profissional e devem ser enfatizados e seus princípios enraizados no profissional 

durante sua vida acadêmica. 

Recomendação da conclusão deste estudo é a divulgação por meio de educação 

continuada para a classe profissional médico veterinária de regulamentos e leis que regem a 

profissão para melhor conhecimento e/ou aprofundamento do conhecimento. 

Outra recomendação é que devam ser realizados estudos acerca grade curricular 

medicina veterinária na graduação buscando mudanças em assuntos de suma importância como 

regulamentação da profissão, ética e treinamento de eutanásia para que profissionais possam 

estar melhor seguros no complexo processo de tomada de decisão em eutanásia na atuação 

profissional. 

E como última recomendação que este trabalho é que se faça a apresentação e 

divulgação de ferramentas de avaliação de Qualidade de Vida na classe médico veterinária, com 

o intuito de ajudar o profissional na avaliação de qualidade de vida do seu paciente na difícil e 

complexa tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 REFERÊNCIAS 

AVMA (American Veterinary Medical Association). Guidelines for the Euthanasia of Animals, 

2013. 

ARANGUREN J L L. Ética. 5ª ed. Madri: Seleta, pp.24-5-6, 1972. 

ARKOW, P. Application of ethics to animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, v. 59, 

pp.193–200, 1998. 

ASKEW, H.R. Treatment of Behavior Problems in Dogs and Cats. Berlin-Vienna: Second ed. 

Blackwell Verlag GmbH, pp. 8–16, 2003. 

BARBOSA, S.C; SOUZA.S; MOREIRA.J.S..A fadiga por compaixão como ameaça à 

qualidade de vida profissional em prestadores de serviços hospitalares. Rev. Psicol.Organ. 

Trab. v.14, n.3, Florianópolis, 2014. 

BARTRAM, D.J. Baldwin, D.S. Veterinary surgeons and suicide: influences, opportunities and 

research directions. Veterinary Record, v.162, pp. 36-40; pp. 10, 2008. 

BEAUCHAMPS, T.L; CHILDRESS, J.F. Principles of biomedical ethics. 6° ed. New York: 

Oxford University Press, 2009. 

BRASSIOLI, S.R.A. Sofrimento psíquico no trabalho: ensaio de reflexão sobre sentimentos de 

trabalhadores em relação à eutanásia animal. Dissertação de mestrado. São Paulo: Universidade 

de São Paulo Faculdade de Saúde Publica, 2006.  

BATCHELOR, C.E; M MC KEEGAN, D.E.F. Survey of the frequency and perceived 

stressfulness of ethical dilemmas encountered in UK veterinary practice. Veterinary Record, 

v.170, p.19, 2012. 

BROOM, D.M.; MOLENTO. Bem-estar animal: conceito e questões relacionadas. Archives of 

Veterinary Science, v.9, n.2, pp.1-11, 2004. 

BRASÍLIA CÓDIGO CIVIL. Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações. Série 

fontes de referência. Legislação, n. 43, p. 342, 2002.   

BRASÍLIA CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Contribuição para o 

delineamento do perfil do mercado de trabalho do Médico Veterinário e do Zootecnista no 

Brasil. Brasília: Conselho Federal de Medicina Veterinária, p.146, 1999. 

BRASÍLIA CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. Dispõe sobre a 

eutanásia em animais: Eutanásia de Animais. Resolução 1000, de 11 de maio de 2012, 2012.  

BRASÍLIA CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA Código de Ética 

Médico Veterinário. Resolução CFMV nº 722/2002, 2002. 

BURGHARDT, G.M.; HERZOG, H.A. Animals, evolution and ethics. In: HOAGE, R.J. 

Perception of Animals in American Culture. Smithsonian Institution Press, Washington, 

pp.129–151, 1989. 

file:///C:/search
file:///C:/search


79 

 

 

COSTA, L.M.C; BEVILAQUIA, P.C. Gênero e academia: o espaço de formação e atuação da 

mulher em medicina veterinária. 2013. Disponível em: <UFSC/ 

resources/anais/20/1387472958_arquivo>. 

DEJOURS, C.; ABDOUCHELI, E.; JAYET, C; Psicodinâmica do Trabalho: Contribuições da 

Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Ed.Atlas, 1994. 

DE GRAAF, G. Veterinarians’ discourses on animals and clients. Journal of Agricultural and 

Environmental Ethics v.18, pp. 557–578, 2005. 

DEJOURS, C. A loucura do trabalho. Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. 

São Paulo: Cortez, 1992.  

EDNEY, A. T. Companion Animals and human health: an overview. Journal of Royal society 

of Medicine v. 88, n.12 p.704, 1995. 

ETTINGER, E.J. Tratado de medicina interna veterinária: moléstias do cão e do gato - Ligação 

entre Seres Humanos e Animais e a Eutanásia - Um problema Especial, v.1, 44, p. 253, 1992. 

FELIPE, S.T. Ética e experimentação animal: Fundamentos abolicionistas. Por uma questão de 

princípios Alcance e limites da Ética em defesa dos Animais.  Florianópolis: Edusc, 2004. 

FREUD, S. Além do princípio do prazer. Edição Standartizada brasileira das Obras Completas. 

Rio de Janeiro: Imago, v. 28, 1920. 

FONTANELLA, B.J.B.; RICAS, J.; TURATO, E.R. Amostragem por saturação em pesquisas 

qualitativas em saúde: contribuições teóricas. Cad. Saúde Pública, v.24(1), p. 17-27, 2008. 

FORMIGHIERI, V.J. Burnout em fisioterapeutas: influência sobre a atividade de trabalho e 

bem-estar físico e psicológico. Dissertação (Mestrado). Florianópolis: Universidade Federal de 

Santa Catarina, 2003. 

FREEMAN, L.M.; RUSH, J.E.; FARABAUG, A.E.; MUST, A. Development and evaluation 

of a questionnaire for assessing health-related quality of life in dogs with cardiac disease. 

Journal of the American Veterinary Medicine Association v226p1864–1868, 2005. 

FREUNDENBERG, H. J. Staff burn-out. J Social Issues v. 30(1), p.159-65, 1974. 

HORTA MP. Eutanásia – problemas éticos da morte e do morrer. Bioética v.7, p.27-34, 1999. 

HOTTOIS, G. G. Hottois & J-N. Bioéthique. Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Bruxelles: 

De Boeck, p. 124-126, 2001. 

KIRKWOOD, G. Guideline of the treatment of animals in behaviour resarch and teaching. 

Animal Behaviour, n.83, p.301-309, 2007 

KOTTOW, M.H. Introducción a la Bioética. Chile: Editorial Universitaria, 1995. 

LAMBETH, S.P.; SCHAPIRO, S.J.; BERNACKY, B.J.; WILKERSON, G.K. Estabilishing 

“quality of life” parametes using behavior guideneless for humane euthanasia of captive non-

human primates. Animal Welfare, v.22, p.429-435, 2013. 



80 

 

 

LEVINE, J.M.; BUDKE, C.M.; LEVINE, G.J.; KERWIN, S.C.; HETTLICH, B.F.; SLATER, 

M.R. Owner-perceived, weighted quality-of-life assessments in dogs with spinal cord injuries. 

Journal of the American Veterinary Medicine Association, v. 233, p.931–935, 2008. 

LIMA, M.B.C.; LEAL, P.C.S. A pesquisa do contexto médico em textos literários: uma leitura 

transdiscursiva.  Rio de Janeiro: FAPERJ, 2013. 

 

LYNCH, S.; SAVARY-BATAILLE, K.; LEEUW, B.; ARGYLE, D.J. Development of a 

questionnaire assessing health-related quality-of-life in dogs and cats with cancer. Veterinary 

and Comparative Oncology v.9 (3), p.172–182, 2011. 

LYNCH, J.J.; MCCARTHY, J.F. Social responding in dogs: heart rate changes to a person. 

Psychophysiology, v.5, p.389– 393, 1969 

MARTIN, L.M. Eutanásia e distanásia. In COSTA. S.I.F.; OSELKA, G.; GARRAFA, V. (org.). 

Iniciação à bioética. Brasília: Conselho Federal de Medicina, p. 171-192, 1998. 

MCCULLOCH, M. J. Ligação entre seres humanos e animais e a eutanásia – Um problema 

especial. In ETTINGER, S. J. Tratado de Medicina Interna Veterinária. São Paulo: Manole, p. 

249-254, 1992.  

MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 1998. 

MOLENTO, CFM. Bem-estar animal: Qual é a novidade? Acta Scientiae Veterinariae, v.35 

(Supl2), p.224-s226, 2007. 

______. Senciência. Conselho Regional de Medicina Veterinária. Disponível em: 

<http://www.crmv-pr.com.br>. Acessado em 11/2013. 

MINAYO, M.C.S.; HARTZ, Z.M.A.; BUSS, P.C. Qualidade de vida e saúde. Um debate 

necessário. Ciênc. saúde coletiva, v.5. n.1, 2000. 

MORGAN, C.A.; McDONALD, M. Ethical Dilemmas in Veterinary Medicine. VetClin Small 

Anim Practice v.37, p.165-179, 2007. 

NEUKAMP, F. Zum problem der euthanasie. Der Gerichtssaal. In SIQUEIRA-BATISTA, R.; 

SCHRAM, F.R. O Debate Bioético acerca da eutanásia. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 

v.21 (1), p.111-119, 2005. 

ODENTAL, J.S.J.; LEHMANN, S.M.C. The role of phenylethylamine during positivehuman–

dog interaction. Acta Vet. Brno v.69, p.183–188, 2000. 

O’FARRELL, V. Owner attitudes and dog behaviour problems. Appl. Anim. Behav. Sci. v.52, 

p.205–213, 1997. 

PLATT, B.; HAWTONK.; SIMKINS; MELLANBY, R.J. Suicidal behaviour and 

psychological problems in veterinary surgeons: a systematic review. Social Psychiatry and 

Psychiatric Epidemiology, 2010. 



81 

 

 

POBBERSCEK, A.L; PAUL, E.S.; SERPELL, J.A. Companion animals and us: Exploring this 

relathionships between people and pets. Cambridge University Press, p. 292-312, 2005. 

PULZ, R.S.; KOSACHENCO, B.; BAGATHINI, S.; SILVEIRA, R.S; MENEGOTTO, G.N; 

SCHN, B.N. A eutanásia no exercício da medicina veterinária: aspectos psicológicos. 

Veterinária em Foco, v.9, jul./dez 2011. 

QUACKENBUSH, J.E. Eutanasia as an Ethical dilemma. In KAY, W.J; COHEN, S.P; 

FUDIN,C.E; KUTSSCHER, A.H; NIEBURB, H.A; GREY, R.E; OSMAN, M.M. Euthanasia 

of the Companion Animal. The impact on Pet Owners Veterinarians and Society. Philadelphia: 

The Charles Press, Publishers, 1988. 

RABELO, R.C.; SANCHES, J.F. Journal LAVECC, v.3 (4), p.286-300, 2011. 

REBUELTO, M. Ethical Dilemmas in Euthanasia of Small Companion Animals. The Open 

Ethics Journal Pharmacology, v.2, p. 21-25, 2008. 

ROGELBERG, S.G.; REEVE, C.L.; SPITZMÜLLER, C. Impact of euthanasia rates, 

euthanasia practices, and human resource practices on employee turnover in animal shelters. J 

Am Vet Med Assoc v.230(5), p. 713-9, 2007. 

ROLLIN, B.E. Social ethics, veterinary medicine, and the pet overpopulation. J. Am. Vet. Med. 

Assoc. v.198, p.1153–1156, 1991. 

_____. Animal eutanásia and moral stress. In KAY,W.J.; COHEN, S.P.; FUDIN,C.E.; 

KUTSSCHER, A.H.; NIEBURB, H.A.; GREY, R.E.; OSMAN, M.M. Euthanasia of the 

Companion Animal. The impact on Pet Owners Veterinarians and Society. Philadelphia: The 

Charles Press, Publishers, 1988. 

_____. Euthanasia, Moral stress and Cronic Illness in Veterinary Medicine. VetClin North 

Small Anim Practice v.41, p. 651–659, 2010. 

RUFINO NETTO. A Qualidade de vida: compromisso histórico da epidemiologia. In LIMA E 

COSTA, M.F.L.; SOUSA, R.P. (orgs.). Qualidade de Vida: Compromisso Histórico da 

Epidemiologia. Belo Horizonte: Coopmed/ Abrasco, pp.11-18, 1994.      

SANDOE, P; CHRISTIANSEN, P.B. The value of animal life: how should we balance quality 

against quantity? Animal Welfare, 16(S): 109-115 ISSN 0962-7286, 2007. 

SENECA. Aprendendo a viver. Traduzido do latim por Lúcia Sá Rebelo e Ellen Itanajara Neves 

Vranas. Porto Alegre: L&PM, p. 64, 2009. 

SILVA, M.; MARCHI, R. Saúde e qualidade de vida no trabalho. São Paulo: Best Seller, 1997. 

SIQUEIRA-BATISTA, R ; SCHRAM F.R. O Debate Bioético acerca da eutanásia.  Cad. Saúde 

Pública, v.21(1), p.111-119, jan-fev, 2005. 

SINGER, P. Libertação Animal. [S.l.]: Editora Harper Collins, 1975. 

______. Ética prática. Tradução de Álvaro Augusto Fernandes. Revisão cientifica Cristina 

Beckert e Desiderio Murcho. [S.l.]: Ed Gradiva, 2000. 

http://www.journal.laveccs.org/full.php?id=303


82 

 

 

 

SCHRAMM, F.R. Morte e finitude na nossa sociedade: implicação do ensino de praticas 

paliativas. Revista Brasileira de Cancerologia v.48(1), p. 17-20, 2002. 

______. Vida: sacralidade e/ou qualidade? Cadernos Atualidade em Debate v. 34, p.44-69, 

1995. 

______. O uso problemático do conceito ‘vida’ embioética e suas interfaces com a práxis  

biopolítica e os dispositivos de biopoder. Revista Bioética v.17 (3), p. 377 – 389, 2009. 

SCHNEIDER, BJ. Eutanasia and the veterinarian. Can Vet J., v.37(4);p. 217-218, 1996. 

SLATTER MR; BARTON CL; ROGERS KS; PETERSON JL; HARRIS CK; WALLACE K. 

Factors affecting treatment decisions and satisfaction of owners of cats with cancer. Journal of 

the American Veterinary Medicine Association v.208, p.1248–1252, 1996. 

TANNENBAUM, J. Ethics and human–companion animal interaction: a plea for a veterinary 

ethics of the human–companion animal bond. Vet. Clin.North Am. Small Anim. Pract. V.15, p. 

431–447, 1985. 

 ______. Veterinary ethics: animal welfare, client relations, competition and collegiality. 2nd 

St. Louis: Ed. Mosby, pp. 14–15, 1993. 

THURMANN, N; FOX, S.M.; MELFOR, R.J; LAVAKO, C.R.O.; HORGEN, H. Efffects of 

different surgical stress in hematologic and blood chemistry in dogs. Journal of Veterinary 

Research 57, 1996.   

VERDEAL, JCR. O processo de tomada de decisão para procedimentos invasivos em 

pacientes não cognitivos: uma perspective bioética. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Federal Fluminense, 2012. 

VILLALOBOS, A. Quality of Life Scale Helps Make Final Call, Veterinary Practice News: for 

Canine and Feline Geriatric Oncology Honoring the Human-Animal Bond. [s.l.]: Blackwell 

Publishing, 2004. 

WISEMAN-OrrM. L.; STUARTS. A. J.; MCKEEGAN. D.E.F. Ethical dilemmas in practice: 

development of an ethical reasoning assessment tool for veterinary undergraduates. Discourse: 

Learning and Teaching Philosophical and Religious Studies v.8, p.187–196, 2009. 

WITHROW SJ. Introduction: Why worry about cancer in pets. In WITHROW; MACEWEN’S.  

Small Animal Oncology. Missouri: Saunders Elsevier, 2007. 

YASBE, KVB; FANTONI, DT. Validity of a health-related quality-of-life scale for dogs with 

signs of pain secondary to cancer. Journal of the American Veterinary Medicine Association 

n.226, p.1354–135, 2005. 

YEATES, J.; MAIN, D. Assessment of companion animal quality of life in veterinary practice 

and research. Journal of Small Animal Practice n.50, p. 274–281, 2009. 



83 

 

 

WISEMANN-ORR, LM; NOLAN, AM; REID, J; SCOTT, ME. Development of a 

questionnaire to measure the effects of chronic pain on health-related quality of life in dogs. 

American Journal of Veterinary Research v. 65, p.1077–1084, 2004. 

WHO. Constitution of the World Health Organization. Genebra: Basic Documents. WHO., 

1946. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 ANEXOS  

10.1) Aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense/Hospital Universitário Antonio Pedro 
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Título da Pesquisa: A EUTANÁSIA NA PRÁTICA CLÍNICA VETERINÁRIA: 

CONFLITOS BIOÉTICOS ENVOLVIDOS NA TOMADA DE DECISÃO 

 

Instituição Proponente: Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde 

Coletiva  

 

Versão: 3 

CAAE: 36674214.3.0000.5243 

Área Temática: 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Número do Parecer: 911.984 

Data da Relatoria: 18/12/2014 

 

DADOS DO PARECER 

Apresentação do Projeto: 

 

A tomada de decisão pela eutanásia na medicina veterinária é essencialmente uma 

discussão de valores, e o profissional depara-se frequentemente num problema bioético 

complexo quando da indicação de eutanásia para um animal, envolvendo múltiplas questões, 
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desde financeiras, emocionais e morais do proprietário até questões éticas e morais do médico 

veterinário. Pode ser dito que a implementação de princípios éticos na medicina humana em 

torno da vida é mais fácil que na medicina veterinária, pois a medicina humana assume que o 

valor de toda vida humana é igual. O médico humano é confrontado por dilemas morais e éticos, 

entretanto, é frequentemente guiado pela presença externa de regras impostas que ditam o que 

é culturalmente aceito: estas regras se chamam leis. Já as obrigações legais de médicos 

veterinários raramente estão codificadas assim como as leis humanas de saúde e vida humana. 

A relevância e contribuição à área de pesquisa deste trabalho está no fato que a eutanásia na 

prática clínica veterinária é um problema bioético complexo que todo profissional se vê 

obrigado a enfrentar. Com este trabalho abre-se um caminho de conhecimento para uma 

profunda discussão de questionamentos morais e éticos envolvidos neste procedimento 

procurando amenizar o estresse moral e o impacto psicológico envolvido no cotidiano de 

profissionais que se veem obrigados a enfrentar no seu dia a dia. Este estudo pretende também 

investigar se a eutanásia é uma decisão bioética que vai  

 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar Bairro: Centro UF: Município: RJ NITEROI 

Fax: (21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br CEP: 24.030-210 Telefone: (21)2629-9189 

 

Página 01 de 04 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ 

UFF/ HU 

 

Continuação do Parecer: 911.984 

 

preservar a qualidade de vida de um animal em sofrimento A pergunta que este estudo pretende 

responder é “quando é o melhor momento” de tomada de decisão para realizar a eutanásia em 

animais levando em conta questões bioéticas, filosóficas e morais e sinais clínicos evidenciando 

sofrimento dos mesmos. Este estudo pretende também investigar quem decide a eutanásia do 

animal, a razão principal para se decidir pela eutanásia e também em que momento é decidido 

o procedimento. Este estudo será constituído de pesquisa exploratória do tipo quanti/qualitativo. 

O instrumento utilizado será um questionário formulado no programa de questionários Google 
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Forms constando de duas partes. Na primeira fase o entrevistado será submetido à perguntas de 

ordem geral para caracterização da amostra e, numa segunda fase onde o entrevistado 

responderá perguntas para avaliação de possíveis conflitos morais na sua prática clínica quando 

da tomada de decisão e realização de eutanásia. Vão ser distribuídos de forma aleatória cerca 

de 250 questionários por meio eletrônico para Médicos Veterinários do Rio de Janeiro, 

selecionados a partir de base de dados do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado 

do Rio de Janeiro (CRMV RJ) e que trabalham com Clinica de Pequenos Animais constando 

de perguntas gerais como idade, sexo, tempo de formado, tempo gasto com educação 

continuada, e perguntas específicas sobre percepções morais sobre o tema eutanásia, sobre 

conflitos morais mais implicados no momento da recomendação da mesma, qual é o grau de 

influência da motivação do proprietário para a tomada de decisão e sobre que motivações o 

profissional considera mais relevante para efetuar este procedimento. Neste questionário vai ser 

perguntado ao entrevistado se é de seu conhecimento e uso na prática clínica ferramentas de 

avaliação de qualidade de vida de animais, se utiliza este tipo de ferramenta e se lhe seria útil 

como auxílio no momento de uma tomada de decisão de eutanásia. Após o recebimento das 

respostas dos entrevistados, estes dados serão compilados para a realização do estudo de campo 

quali/quantitativo. Após criação do formulário no programa de questionários do Google Forms, 

um link para ele é disponibilizado para ser enviado por email e a planilha é preenchida 

automaticamente com as respostas. A planilha fica disponível no Google Docs. Com os dados 

em mãos os pesquisadores poderão discutir e obter uma base estatística da ocorrência dos 

principais conflitos morais envolvidos na eutanásia de animais domésticos. 

 

Endereço: Bairro: CEP: 24.030-210Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar Centro UF: 

Município: RJ NITEROI Fax: (21)2629-9189 Telefone:(21)2629-9189 E-mail: 

etica@vm.uff.br 
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ 
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Continuação do Parecer: 911.984 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

Investigar os aspectos éticos de eutanásia de cães na prática clínica veterinária, 

enfocando conflitos morais e o processo de tomada de decisão, relacionando parâmetros de 

ordem moral, clínica e econômica relevantes para a mesma. Como objetivos secundários, 

identificar os principais conflitos e os principais sentimentos enfrentados pelo médico 

veterinário na realização de eutanásia, avaliar a presença ou não de stress moral, Caracterizar o 

perfil do Médico Veterinário que trabalha com Clínica de Pequenos Animais que está 

submetido a conflitos morais na tomada de decisão de eutanásia; Identificar os aspectos 

essenciais ao processo decisório; Avaliar a quantidade de animais eutanasiados por médicos 

veterinários que estão submetidos à conflitos éticos por semana e suas principais causas; 

Investigar se o uso de uma ferramenta do tipo questionário de avaliação de qualidade de vida 

animal por médicos veterinários do grupo, no momento de tomada de decisão, leva à uma maior 

segurança e um menor grau de conflitos éticos e stress moral nos indivíduos envolvidos na 

tomada de decisão. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

Os pesquisadores informam que os riscos envolvidos no estudo são de natureza não 

física e que tomarão as medidas cabíveis para minimizá-los. 

Como benefícios, os pesquisadores informam que, com o estudo, será possível 

identificar os principais conflitos bioéticos envolvidos na tomada de decisão do médico 

veterinário quando da eutanásia, possibilitando formas de atenuar o estresse moral do 

profissional envolvido. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

 

A estrutura do projeto de pesquisa e sua fundamentação teórica estão apresentadas de 

forma adequada aos objetivos propostos. A pesquisa deverá trazer contribuições acadêmicas e 

sociais. Os riscos e benefícios do estudo estão adequadamente apresentados no escopo do 

projeto, assim como suas medidas de proteção aos voluntários da pesquisa. Os pesquisadores 

estão cientes de seu compromisso no resguardo da segurança das informações obtidas pelo 

estudo. 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido está apresentado de forma adequada. 

 

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar Centro UF: Município: RJ NITEROI Bairro: 

CEP: 24.030-210 Telefone: (21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br Fax: (21)2629-9189 

 

Página 03 de 04 

 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/ FM/ 

UFF/ HU 

Continuação do Parecer: 911.984 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não  

 

NITEROI, 12 de Dezembro de 2014 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ (Coordenador). Assinado por: 

 

 Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar Centro UF: Município: RJ NITEROI Fax: 

(21)2629-9189 Bairro: CEP: 24.030-210 Telefone: (21)2629-9189 E-mail: etica@vm.uff.br 
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10.2 Termo de consentimento livre e esclarecido  

A eutanásia é um procedimento em que o médico veterinário se vê envolvido com 

frequência na sua prática clínica. Este questionário faz parte de um estudo que pretende 

relacionar fatores envolvidos nesta prática pelos clínicos de pequenos animais. Sou Médica 

Veterinária atuo em Clínica e Cirurgia de Pequenos Animais e desenvolvo minha tese de 

Mestrado voltada à Eutanásia na Clínica de Pequenos Animais. 

Portanto, se você é Médico Veterinário e trabalha com clínica de pequenos animais, 

ficaria muito grata se pudesse me ajudar respondendo e reenviando o questionário abaixo. 

Muito obrigado pela sua participação. Será de grande valia sua opinião para mim.  

Este questionário é a ferramenta de uma dissertação de mestrado intitulada “conflitos 

morais bioéticos envolvidos na tomada de decisão”, de autor Priscila Elisabeth Naurath, para 

fim de dissertação de mestrado no Programa PPGBIOS, parceria de instituições UFRJ, UFF, 

ENSP e UERJ. Esta pesquisa envolve a leitura e resposta de um questionário envolvendo 

questões relacionadas à eutanásia de animais na Clínica de Pequenos Animais O objetivo deste 

estudo é traçar um perfil do médico veterinário que realiza eutanásia e se existem conflitos 

morais bioéticos na tomada de decisão. O caráter dos seus dados revelados é confidencial Seu 

nome e seus dados não serão revelados ainda que informações sejam utilizadas para propósitos 

educativos ou de publicação. Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o 

entrevistado pela sua participação no estudo. É importante que você saiba que a sua participação 

neste estudo é completamente voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper 

sua participação a qualquer momento sem penalidades. Os benefícios desta pesquisa são 

identificar no profissional médico veterinário os conflitos inerentes à prática clínica para tentar 

através de discussões e pesquisas compreender e atenuar os mesmos e tornar a prática da 

eutanásia um procedimento menos dolorido e sofrido para os profissionais. Não há riscos na 

resposta ao questionário. Seus dados vão ser mantidos de forma confidencial e anônima. Os 

benefícios desta pesquisa e seus riscos, complicações potenciais e alternativas me foram 

explicadas claramente. Nós estimulamos você a fazer perguntas. Neste caso, por favor, entre 

em contato com (21) 999787822 ou priscilanaurath@yahoo.com.br. Se você ainda tiver 

perguntas em relação a ser participante deste estudo, também pode contar com uma terceira 

pessoa imparcial, a(o) Coordenador(a) do Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense. 
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Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para 

participar neste estudo. 

 

10.3) Questionário 

1) Sexo: 

2) Anos de formação acadêmica de graduação: 

( ) menos de 2 anos     ( ) 2 a 10 anos  ( ) 10 a 20 anos  ( ) mais de 20 anos 

3) Formação acadêmica: 

( ) Graduação  ( ) Pós Graduado Latu Sensu 

4) Costuma frequentar congressos, cursos e palestras? ( ) sim   ( ) não 

5) Quantas vezes ao ano aproximadamente? 

 ( ) 0 a 1  ( ) 2 a 5  ( ) 5 a 10  ( ) mais de 10 

6) Qual o Bairro/ Município que você realize sua atividade profissional? 

7) Quantidade de atendimentos por semana aproximadamente na sua prática clínica? 

8) Você na sua vida acadêmica recebeu treinamento para a realização de eutanásia? 

9) Você conhece a Resolução CFMV nº 722/2002 Código de Ética Médico Veterinário? 

10) Você conhece a Resolução CFMV nº 1000/2002 Guia de Eutanásia Médico Veterinário? 

11) Você realiza eutanásia? ( )sim    ( )não 

12) Se não realiza, por que? Se realiza, qual método você utiliza? 

13) Qual a quantidade de eutanásias realizadas por semana aproximadamente na sua prática 

clínica 

14) Na sua opinião quem julga melhor o momento da eutanásia de um animal 
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(  ) o proprietário   (  ) o médico veterinário  (  ) ambos  (  ) outro Quem? 

15) Para você quem deve decidir pelo paciente o momento da eutanásia? 

(  ) o proprietário  (  ) o médico veterinário   (  ) ambos   (  ) outro Qual ? 

16) Você indica eutanásia?  Sim (  )      Não (  ) 

17) Qual momento clinico leva você a indicar a eutanásia para seu paciente? 

18) Quais os parâmetros usados para avaliar a qualidade de vida de seu paciente na sua prática 

clínica? 

(  ) experiência  (  ) relato do proprietário  (  ) exame clinico +exames complementares   (  ) 

parâmetros comportamentais  (  ) outros Quais? 

19) Você conhece alguma ferramenta de avaliação de qualidade de vida animal? 

20)  Para você quem melhor julga a qualidade de vida de um animal? 

(  ) o proprietário  (  ) o médico veterinário  (  ) ambos (  ) Outro Quem? 

21) Você se utiliza de alguma ferramenta de avaliação de qualidade de vida em sua tomada de 

decisão?  ( ) Não  ( ) Sim  Qual ? 

22) Se você tivesse uma ferramenta que lhe auxiliasse de alguma maneira a avaliar a qualidade 

de vida (QoL) de seu paciente você se sentiria mais confortável em sua tomada de decisão?  ( ) 

Sim   ( ) Não 

23) De 0 a 10 quanto a opinião/ vontade do proprietário afeta na sua tomada de decisão? 

24)  De 0 a 10 quanto as condições econômicas do proprietário afetam na sua tomada de 

decisão? 

25)  De 0 a 10 quanto o sofrimento do animal afeta sua decisão? 

26)  De 0 a 10 quanto o sofrimento psíquico do proprietário afeta sua decisão?  

27) De 0 a 10 o quanto você acha afetado por sofrimento psíquico quando da realização de uma 

eutanásia? 
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28) Quando você se vê diante da possibilidade de realizar uma eutanásia quais os sentimentos 

que mais afloram: 

( ) incomodo                    

( ) indiferença 

( ) pena 

( ) alivio   

( ) responsabilidade 

( ) sabedoria   

( ) sensatez 

( ) tristeza     

( ) vergonha     

( ) insegurança 

( ) arrependimento 

( ) angustia 

( ) abalo 

( ) aceitação 

( ) ansiedade 

( ) piedade 

( ) culpa 

( ) fraqueza 

( )  Outro Qual? 

29) Toda tomada de decisão tem uma discussão de valores. Quais os conflitos que o médico 

veterinário mais se vê envolvido quando da realização de uma eutanásia? Para você tem um 

que prevaleça? 

 

 

 


