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“A calma e a resignação adquiridas na 

maneira de considerar a vida terrestre e 

a confiança no futuro dão ao Espírito 

uma serenidade que é o melhor 

preservativo contra a loucura e o 

suicídio”. 
Allan Kardec (O evangelho segundo o 

Espiritismo Cap. V Bem – aventurados os 

aflitos, it. 14, 15, 16 e 17 O suicídio e a 

loucura). 

 

 

Bibliografias recomendadas: 

O Livro dos Espíritos – Allan Kardec  

Nosso Lar – André Luiz  

O Vale dos Suicidas – Yvone Pereira 
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Ç
A incidência de suicídio entre médicos (as) veterinários (as) mobilizou a atual 

Diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de 

Janeiro a criar o Projeto Sobre (o) Viver, convidando profissionais que já 

desenvolvem trabalhos de apoio e orientação para os profissionais que de 

alguma maneira desenvolvem alterações de comportamento, distúrbios mentais  

e de alguma maneira apresentam “fadiga por compaixão”. Assim apresento e 

acrescento neste breve resumo os fatos sobre o tema “SUICÍDIO”que 

mobilizaram a Diretoria desta Autarquia a desenvolverem este trabalho de apoio. 
 

 Nos Estados Unidos, um estudo publicado no periódico Journal 

of the American Veterinary Medical Association já revelou que, de 

1979 a 2015, a incidência de suicídio entre veterinários foi de 2 a 

3,5 vezes maior do que na população americana em geral; 

 Um estudo, realizado na Inglaterra, apontou que médicos-

veterinários possuem quatro vezes mais chances do que a 

população geral e o dobro de chances de outros profissionais da 

área de saúde de tirarem a própria vida; 

 Um estudo feito pelo Sistema de Informação de Mortalidade, do 

Ministério da Saúde, e em parceria com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apontam que os profissionais 

propensos ao suicídio são os médicos-veterinários. Considerando 

os fatores externos que causam a desvalorização da profissão, 

com salários baixos e muitas horas de trabalho, isso pode 

desencadear uma síndrome na qual se chama Burnout; 

  Três décadas de investigação do Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) revelam que a taxa de suicídio é 3,5 vezes 

mais alta entre médicos veterinários do que entre o resto da 

população em geral. A revelação é feita por um estudo 

recentemente publicado na revista científica Journal of the 

American Veterinary Medical Association (JAVMA) e que 

contou com uma amostra de 11 620 profissionais; 
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 O levantamento “Depressão, suicídio e tabu no Brasil: um novo 

olhar sobre a saúde mental”, realizado pelo Ibope Conecta, 

contou com a participação de 2 mil brasileiros a partir dos 13 

anos de idade. Os dados foram coletados na cidade de São Paulo 

e nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Fortaleza e Distrito Federal; 

 Os estudos alertam que a ansiedade e a depressão são, há muitos 

anos, considerados comuns entre os profissionais de medicina 

veterinária, a semelhança do que acontece com outras profissões 

na área da saúde, e por detrás da tendência estão “as longas 

horas de trabalho, o excesso de trabalho, as responsabilidades de 

gestão das clínicas, as expectativas dos clientes e as reclamações, 

os procedimentos de eutanásia e um mau balanço entre a vida 

pessoal e profissional”. 

O desejo suicida pode estar relacionado a algumas condições da saúde mental, 

que são distúrbios classificados e consolidados em listas internacionais, mas há 

também aqueles mais incipientes e em debate, como "fadiga por compaixão". 

Muitas vezes, essas condições se combinam ou têm fronteira pouco evidente 

entre elas, afinal, nem sempre é eficaz definir o que se passa na nossa cabeça.  

Mas todos têm tratamento, entenda: 

 ANSIEDADE: Sentir-se apreensivo ou nervoso ocasionalmente faz 

parte da vida, mas uma maior frequência e impacto destas situações 

pode se transformar em um distúrbio. Nestes casos, a rotina, 

situações determinadas (ex: estar em uma multidão ou se deparar 

com algum animal) ou com alguma imprevisibilidade (mas muitas 

vezes relacionadas a temores já existentes) podem ser fonte de 

cansaço, mente agitada, palpitações, dificuldade de respirar, suor, 

rubor e sensação de descontrole. Em classificações internacionais, a 

ansiedade se divide em vários tipos de distúrbios, como ansiedade 

generalizada, fobias e transtorno de pânico. 

 BURNOUT: Esta síndrome é ligada ao mundo do trabalho, que pode 

ser fonte para um estresse crônico tamanho que leva à exaustão; 
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distanciamento e sentimentos negativos em relação à função 

exercida; e queda na eficiência. 

 DEPRESSÃO: Denominação para diversos tipos de distúrbios e com 

vários níveis de gravidade, ela abrange em comum um estado 

contínuo de incômodo e perda de interesse por coisas da vida. Isso 

afeta funções básicas, como dormir, comer e se relacionar. A 

depressão é considerada uma condição comum: estima-se que, hoje, 

mais de 300 milhões de pessoas no mundo estejam vivendo com 

ela, um aumento de 18% entre 2005 e 2015. Uma pesquisa em 17 

países, a World Mental Health Survey, publicada em 2012, revelou 

que, em média, Uma a cada 20 pessoas relatou ter tido depressão 

em algum momento do ano anterior. Alguns tipos de depressão são 

a distimia (é um tipo de depressão crônica, de moderada 

intensidade), depressão pós-parto e depressão psicótica. O 

transtorno bipolar também inclui episódios e sintomas depressivos. 

Ansiedade e depressão também têm uma associação importante. 

 FADIGA POR COMPAIXÃO: Esta denominação é defendida por 

alguns pesquisadores americanos, como Charles Figley, especialista 

em trauma - mas, hoje, ainda não está consolidada na literatura 

científica ou em classificações internacionais. Acredita-se que a 

fadiga por compaixão combine características do burnout com o 

chamado trauma vicário ou secundário, quando uma pessoa se 

sensibiliza com o testemunho ou narrativa da dor do outro, como 

profissionais da saúde ou agentes da Justiça. 

Fontes: Instituto Nacional de Saúde Mental dos EUA; Organização Mundial 

da Saúde. 

Rio de janeiro, 25 de dezembro de 2019. 

Claudio Sergio Pimentel Bastos 
Médico Veterinário 

CRMV RJ 0182 
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Desde os primórdios da vida humana o suicídio existe e em cada época e em 

cada civilização teve uma função e um significado. A maneira como a sociedade 

reage ao suicídio varia de acordo com a cultura vigente e também no que tange 

ao período histórico em questão. As culturas mais antigas tinham formas de 

encarar o suicídio bem diverso e algumas possuíam rituais para aqueles 

membros que se suicidavam e para lidar com o corpo dos que se matavam.  
 

Algumas culturas politeístas apresentam registros da interpretação comunitária 

do suicídio de seus membros. Pode-se citar como exemplos: 

 os vikings, que acreditavam no Valhalla – “Palácio daqueles que 

morreram com violência” – como sendo o paraíso; 

 os esquimós acreditavam na morte violenta como pré-requisito 

para usufruir do paraíso e o suicídio se incluía neste tipo de 

morte; 

 os astecas, oferecer-se como oferenda aos deuses em rituais de 

morte era muito bem visto pela comunidade, assim como a 

morte em batalhas. 

O que existe em comum na maioria destas sociedades é a promessa ao suicida 

de uma imortalidade, de uma satisfação hedonista através do suicídio e uma 

espécie de condecoração honrosa da sociedade por aquele sujeito que se matou 

em favor do seu povo e dos seus costumes. 
 

Sua ocorrência sempre foi constante, desde o passado remoto e em todos os 

segmentos sociais e étnicos, até mesmo, crianças. Existem relatos de suicídios, 

tanto individuais, quanto coletivos, em várias culturas indígenas.  
 

Na Roma antiga, a morte não significava muito, era mais importante o meio de 

morrer, como um ato digno e realizado no momento certo. Entre os primeiros 

cristãos, morrer significava libertar-se deste mundo de dores e sofrimentos, dos 

pecados. Assim, a morte era como tomar um caminho mais curto que conduzisse 

ao Paraíso. A história mudou nos séculos V e VI, nos Concílios de Orleans, Braga 

e Toledo. Estes encontros deliberaram uma mudança de rumos, proibindo 
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qualquer homenagem aos suicidas, e mesmo aqueles que só tentavam e não 

conseguiam êxito, eram excomungados.  

Assim, o suicídio tornou-se um crime e um hediondo pecado, e suas 

consequências poderiam agora se estender inclusive aos familiares, que 

enfrentavam preconceitos e perseguições. Somente no Renascimento, uma 

época mais romântica, o suicida foi resgatado e em torno dele instituiu-se uma 

aura de respeito e de certo fascínio. 
 

O ato suicida é, portanto, considerado um pecado em algumas religiões e um 

crime em certas legislações. Mas em algumas culturas, como a japonesa, esta 

atitude pode ser considerada uma forma digna de fugir de contextos que 

envolvem vergonha e culpa como o SEPPUKU (cortar o ventre, processo 

extremamente lento e doloroso de suicídio) vulgarmente conhecido no ocidente 

por haraquiri, praticado antigamente entre os guerreiros samurais. Surgiu no 

Japão em meados do século XII generalizando-se até 1868, quando foi 

oficialmente proibida a sua prática. 
 

Mas a alta taxa de suicídio entre os jovens é o que mais preocupa hoje nossa 

sociedade. Entre os 15 e os 24 anos, ele já se encontra no terceiro lugar nas 

causas da morte, logo depois de acidentes e homicídios. Seus conflitos interiores 

são geralmente desencadeados pelo materialismo severo, solidão, depressão, 

enfermidades incuráveis, violência, maus-tratos, chantagens emocionais, abusos 

de todo tipo, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência e abandono 

familiar, perdas afetivas, alcoolismo, uso de drogas, distúrbios mentais, 

desesperança, baixa autoestima, stress, bullyng e obsessão entre outros fatores. 
 

Infelizmente estas ocorrências são muito comuns, e geralmente divorciam estes 

seres de sua própria alma, eles se tornam criaturas cindidas e despersonalizadas, 

e muitas vezes não conseguem conviver com as angústias e dores que 

acometem sua alma. Desmotivados e em profundo desequilíbrio, eles buscam 

refúgio na morte. 
 

A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa 

palavra, são os maiores incitantes ao suicídio: produzem a covardia moral. 
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A palavra "suicídio" provém do latim suicidium (sui, de si próprio; caedere, 

matar) "o ato de tirar a própria vida", ela aponta para a necessidade de buscar a 

morte como um refúgio para o sofrimento que se torna insuportável. Esta ação 

voluntária e intencional parte do ponto de vista que a morte significa o fim de 

tudo, um mergulho no nada, visão esta acentuada pelo viés materialista que 

envolve a nossa civilização. É impressionante e até mesmo aterrador que 

tenhamos que chamar de “atual” o tema relativo ao suicídio, seja voluntário, 

seja indireto.  
 

Geralmente a sociedade responde a essas atitudes com o véu do silêncio, como 

se estivesse lidando com um tabu, ou seja, um assunto sobre o qual deve pairar, 

com a cumplicidade implícita de todos, um voto de não discussão, de negação 

do debate e de um mergulho mais profundo em seus meandros.  
 

Mas, lastimavelmente, é atual mesmo, é um mal crescente, atingindo toda 

humanidade, não é por outra razão que o assunto tem sido objeto de 

preocupação de antropólogos, sociólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, 

enfim de todos os ramos de ciência do Ser, e obviamente, das religiões, 

principalmente dos Espíritas (doutrina de cunho filosófica religiosa voltada para 

o aperfeiçoamento moral do homem por meio de ensinamentos transmitidos 

por espíritos), sempre atentos aos desvios comportamentais da humanidade. 

 

 

 

“Para os problemas busquemos as soluções... para 

as incertezas... as dádivas de Deus.” Doracy Mota 
 

 

 

 

,



SOBRE (O) VIVER MELHOR 2019 

 

CLAUDIO SERGIO PIMENTEL BASTOS  

CRMV RJ 0182 

10 
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Com sua missão em defesa da sociedade, o CRMV-RJ entende que as 

orientações que visam a excelência na prestação dos serviços incluem nortear os 

profissionais para que, emocionalmente equilibrados, vivam bem e possam 

melhor servir. 

Assim, esta será a página do “Projeto Sobre(o)Viver”, em que 

compartilharemos links, bibliografia de apoio e artigos de especialistas com 

orientações sobre como viver e sobreviver nestes tempos desafiadores, reunindo 

eficazes ferramentas que ajudem a manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o 

sucesso profissional. 

Reconhecemos aquelas pessoas, contadas nos dedos, que, de fato, podem nos 

apoiar incondicionalmente? Por que não organizamos, concretamente, projetos 

de gestão e segurança para um futuro que nos tranquiliza pela estabilidade? Que 

tal nos cercarmos dos recursos jurídicos de proteção à imagem, buscando 

salvaguardar nossa reputação construída com tanto zelo? As redes sociais 

revelam incontáveis situações dramáticas na vida de médicos-veterinários, 

estatística que não assusta apenas o noticiário nacional. A agressiva “web”, 

envenenada por perfis que disseminam crueldade, os famosos haters, atormenta 

e provoca efeitos devastadores naqueles que, sob pressão e desamparados, 

 

O Conselho Regional de Medicina Veterinária 

do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) 

atento às necessidades de nossa classe e 

observando o crescente desânimo de alguns 

médicos-veterinários, exaustos ou seguindo 

frustrados, disponibiliza o canal Sobre(o)Viver 

para auxiliar no cuidado da saúde mental dos 

profissionais, identificando situações que 

estão interferindo diretamente no 

desempenho profissional.  
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acabam optando por colocar um ponto final. Sim, um definitivo “ponto final” 

na tentativa de aplacar o sofrimento. 

Tudo isso nos comove. Mas não basta. Diante deste cenário, precisamos nos 

mobilizar. O CRMV-RJ impulsionará tal Projeto tendo em vista fomentar a saúde 

mental do profissional médico-veterinário. Discutiremos aberta e longamente 

temas como o autoconhecimento e os riscos do isolamento; treinaremos a 

resiliência por meio de mecanismos que nos protejam das fortes pressões, antes 

que episódios constrangedores venham à tona, adoecendo-nos e abatendo-nos 

pela desesperança.  

“Sobre(O)Viver” é um espaço restaurador e motivacional para que o médico-

veterinário, desde a faculdade,  alcance a harmonia almejada em todas as 

interligadas áreas da vida. Considerando os altos índices de ansiedade, estresse, 

fadiga, depressão, abandono de carreira e até atitudes extremas por desespero, a 

inspiração é: cuide-se para resistir!  

O assunto é grave e inesgotável, haja vista estudos publicados em diversos 

países que confirmam a relevância de juntos iniciarmos esta jornada de apoio à 

saúde mental dos médicos-veterinários. Para tanto, contaremos com a 

fundamental participação de psiquiatras, psicólogos, grupos de apoio 

(Tanatovet, Centro de Valorização da Vida, Instituto Entrelaços, Instituto 

Valoravita e etc.), advogados e outros especialistas. 

Não, não estamos sozinhos em meio aos desafios. Sim, prezado doutor, cuide-se 

e resista. Não se sinta solitário, pois este Conselho Regional é solidário e, juntos, 

vamos “Sobre(o)Viver”! 

 

ANDRÉA MARINHO – médica 

veterinária graduada pela 

Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ). Atua 

como médica-veterinária e 

responsável técnica na Área de 

Clínica Médica Veterinária de 

Pequenos Animais. Atualmente, 

é conselheira do CRMV-RJ e 

mentora do Projeto Sobre 

(o)Viver.  
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A Síndrome de Burnout é atualmente considerada um problema de saúde 

pública, entre profissionais de múltiplas áreas (médicos intensivista, médicos 

veterinários, enfermeiros, professores e outros), que convivem diariamente com 

a dor e o sofrimento alheio implicam no risco aumentado para o 

desenvolvimento da doença e como consequência prejuízos de ordem pessoal, 

institucional e em última análise à sociedade.  
 

O Burnout é consequência do estresse crônico no trabalho e caracterizado pelo 

esgotamento emocional, a despersonalização e a baixa realização profissional. 

Percebe-se que ainda são poucas as pesquisas relacionadas ao assunto, poucas 

discussões no âmbito do trabalho e uma enorme carência no que tange ao 

desenvolvimento de políticas públicas que visam à prevenção e a promoção da 

saúde do trabalhador, além da identificação precoce de sinais que precedem e 

caracterizam a síndrome e ainda  estratégias no intuito de conscientizar, prevenir 

e tratar trabalhadores acometidos por este grande mal que assola as empresas, o 

trabalhador, a família e em última análise a própria sociedade. 
 

O trabalho faz parte da natureza humana, podendo ocupar grande parcela do 

tempo do indivíduo e o seu convívio em sociedade. É através deste que o 

homem se constrói e constrói o mundo, podendo o trabalho ser uma fonte de 

realização profissional ou de problemas que podem levar até mesmo à exaustão, 

principalmente no contexto de sociedade atual, marcada por grande competição 

no mercado de trabalho, a necessidade de produzir mais e mais rápido, 

motivados muita das vezes pela globalização e pelos avanços tecnológicos, 

podendo gerar desgaste físico e emocional no trabalhador.  
 

A Síndrome é um problema de caráter psicossocial, reflete de forma negativa na 

saúde física e mental do trabalhador e atualmente tendo como principal causa o 

estresse laboral prolongado, interferindo em todas as esferas da vida do 

indivíduo. Também conhecido como Estresse Profissional, Esgotamento 

Profissional, Desgaste Profissional dentre outros sinônimos, surgiu nos Estados 

Unidos em meados dos anos de 1970, com o médico psiquiátrico 

Freunderberger (1974), em pesquisas onde pode observar que o desgaste no 
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humor e ou desmotivação acompanhado de sintomas físicos e psíquicos 

refletindo um estado de estar “exausto” no trabalhador, com maior 

probabilidade de largar o emprego, ao absenteísmo, maior rotatividade de 

funcionários, diminuição da qualidade do trabalho, mau atendimento aos 

clientes, procedimentos equivocados, negligência, imprudência, predisposição a 

acidentes em consequência à falta de atenção e desconcentração. 
 

A OPAM-OMS, através de uma web conferência, realizado em 4 de maio de 

2016, sobre estresse no ambiente de trabalho discutiu-se as consequências 

direta do estresse crônico ao trabalhador, dentre essas os transtornos mentais, 

doenças cardiovasculares, muscoesqueléticas, reprodutiva, problemas 

comportamentais incluindo abuso de álcool e drogas, aumento do tabagismo e 

distúrbios do sono. O alcoolismo, ainda, corresponde por 18% dos casos de 

suicídio, a esquizofrenia por 14% e os transtornos de personalidade, como 

borderline e antissocial, por 13%. Atualmente é uma das principais doenças dos 

europeus e americanos, junto com problemas de saúde como diabetes e 

doenças cardiovasculares. 
 

Estudos demonstram que as categorias profissionais que têm como atribuição o 

contato direto e constante com outras pessoas, o cuidado constante com 

pacientes, trabalhadores que presenciam frequentemente sofrimento, morte e 

luto, estes, estão mais expostos ao esgotamento emocional e consequentemente 

à Síndrome de Burnout. Nessa categoria destacam-se profissionais da área de 

saúde (enfermeiros, médicos intensivista, médicos veterinários), da segurança 

pública (policiais e bombeiros militares), professores, psicólogos, assistentes 

sociais, dentre outras categorias. 
 

Tendo em vista a escassez de publicações identificadas e para melhor estudo 

sobre a doença,  entende-se a necessidade de se explorar mais o assunto, além 

de se elaborar novos artigos científicos que abordem o tema no intuito que o 

mercado de trabalho não somente evolua em termos tecnológicos, em 

competitividade e resultados, mas, principalmente, que atentem-se cada dia 

mais um dos principais recurso de um a instituição, a saber, o recurso humano. 

 

,
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O BURNOT ÀS NOSSAS PORTAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O burnout é descrito como uma doença relacionada ao trabalho pelo Ministério 

da Saúde desde 1999, com causas ainda controversas. Alguns estudiosos 

defendem a teoria da “fadiga da compaixão” (excesso de envolvimento 

emocional do profissional com o paciente/tutor), enquanto outros advogam uma 

teoria alternativa, a “dissonância emocional”, na qual o processo emocional 

como um todo está desregulado. 
 

Em outras palavras, os primeiros acreditam que o excesso de empatia seja o 

problema, enquanto os últimos acham que, por dificuldade em decifrar as 

próprias emoções, o indivíduo entra em esgotamento na relação com o cliente. 
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Pergunte a estudantes de Medicina 

Veterinária o porquê de escolherem 

essa profissão e a resposta vai ser 

uníssona: pelo amor aos animais! 

Aprofunde a conversa e questione o 

que esperam viver no mercado de 

trabalho: estarem cercados de troca 

afetiva com pacientes e clientes, 

reconhecidos pela importância social 

da profissão! 

O cenário, no entanto, é bem distante 

dessa visão romântica, com índices 

crescentes de esgotamento emocional, 

estresse e números alarmantes de 

tentativas de suicídio – algumas 

chegando às vias de fato – condições 

associadas à Síndrome do Burnout.  
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Vários fatores associados ao nosso ambiente de trabalho são a matéria-prima 

do burnout: jornada de trabalho extensa, baixa remuneração, casos clínicos com 

desfechos desfavoráveis, falta de reconhecimento, relações conflituosas com 

clientes, atendimentos emergenciais, alta complexidade das atividades, 

expectativas desiguais entre profissionais e empresa, gestão de carreira, 

questões éticas (relacionamento com colegas) e questões morais, como a 

eutanásia. 
 

Algumas personalidades e estilos de vida tornam o indivíduo mais suscetível 

ao burnout, como tendências perfeccionistas, metas irrealistas, autoestima nos 

extremos (muito alta ou muito baixa) e pessoas que se veem como responsáveis 

pelo bem-estar dos outros. Por esse motivo, a busca pelo autoconhecimento é 

fundamental para evitar o processo. Entender seus pontos fortes e suas 

limitações permite que o indivíduo tome decisões coerentes e não se deprecie 

diante de revezes. 
 

A síndrome pode ser percebida inicialmente com sinais de exaustão física, 

mental e/ou emocional. De repente, aquele trabalho que você ama e com o qual 

sonhou já não aparenta ser tão entusiasmante. Sua energia para ele já não é tão 

grande, você fica irritadiço, sente-se cansado, tem esquecimentos e dificuldade 

de concentração. 
 

Com o tempo, você se sente desapontado e desiludido, mas, à medida que tenta 

equacionar as coisas, a frustração só aumenta. Isso faz com que você questione 

até mesmo suas habilidades, competências e conquistas profissionais. Chega 

atrasado para o trabalho, sem vontade, aumenta o tempo do cafezinho e 

demora mais para executar tarefas rotineiras. 
 

Seu estado emocional começa, então, a atrapalhar suas relações à medida que 

suas críticas sobem de tom pelo excesso de negatividade. Em última instância, 

você tem uma sensação de total desamparo, vê o trabalho como peso, tem 

fadiga crônica, vontade de sumir – e é aí que aparecem os pensamentos suicidas! 
 

 

Cansaço, esgotamento, sensação de sobrecarga, humor negativo frequente, 

irritabilidade constante, falta de vontade e/ou energia para trabalhar, 
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preocupação crônica com o trabalho, desmotivação e deterioração nas relações 

de trabalho podem indicar exaustão profissional e requerem cuidados. 

As necessidades do ser humano podem ser divididas em quatro níveis, além das 

básicas: sustentabilidade, segurança, autoexpressão e significância. Para cada 

uma delas, há uma forma de reciclar a energia, respectivamente: físico, 

emocional, mental e espiritual. 

É fundamental cuidar do seu estilo de vida, considerando suas necessidades de 

alimentação balanceada, descanso, férias, sono de qualidade e meditação para 

suprir o nível físico; otimismo, engajamento, sentir-se desafiado e em paz, para 

o emocional; incentivar a imaginação, criatividade, sistematização e método 

para manter o foco e suprir o nível mental; e, por último, trabalhar alinhado aos 

seus valores, com olhar caridoso ao seu próximo, junto à oração para buscar a 

presença de Deus para suprir o espiritual. Aliás, você sabe quais são os seus 

valores? 

Aos primeiros sinais, procure ajuda profissional, treinamentos, coaching e 

auxílio espiritual. Não queira bancar o herói. Afinal, ninguém melhora sozinho e, 

desta forma, você possibilita que outra pessoa pratique em você o 

desprendimento e a doação, fundamentais para a felicidade do ser humano! 
 

 

 

 

 

 

 

KALEIZU ROSA – Médico 

Veterinário graduado pela 

Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), mestre em 

Fisiologia pela Faculdade de 

Medicina da USP, doutor em 

Ciências pela USP e master 

coach. É facilitador de 

treinamentos em Inteligência 

Emocional e Coaching e um dos 

facilitadores do Projeto Sobre (o) 

Viver. 
 

,
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Contato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados de uma pesquisa de 2016, da International Stress Management 

Association (ISMA-Brasil), revelam que 81% da população economicamente ativa 

sofre de ansiedade, 73% das pessoas revelam sentir angústia e que 61% se 

declaram em constante preocupação. 
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com a 

maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo e o quinto em 

casos de depressão, sendo que 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de 

ansiedade, 5,8% da população tem depressão. 
 

COMO SABER SE VOCÊ SOFRE OU NÃO DE ANSIEDADE? 

Em primeiro lugar, é preciso identificar o que são exatamente medo ou 

ansiedade e se estes são normais ou patológicos. O medo faz parte das emoções 

humanas normais e é decorrente da percepção de perigo ou ameaça iminente. A 

ansiedade ocorre como a antecipação de uma ameaça futura. 
 

 

Atualmente, a ansiedade pode ser uma 

das consequências do estilo de vida 

contemporâneo, como excesso de 

informação, insegurança pessoal e 

profissional, competitividade, excesso 

de responsabilidades e cobranças. 
 

Fatores socioeconômicos e ambientais, 

como incerteza, insegurança, 

desesperança, pouca infraestrutura, 

pobreza, violência, desigualdade social, 

desemprego e o estilo de vida em 

grandes cidades contribuem para o 

adoecimento populacional.  
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Ambas são originadas em áreas muito primitivas do cérebro responsáveis pelo 

impulso de fugir ou lutar, correr ou enfrentar um perigo ou ameaça, e foram 

essenciais à sobrevivência da espécie humana. São emoções distintas que podem 

coexistir em um indivíduo e consideradas normais como uma reação de 

adaptação limitada e episódica. 
 

A ansiedade é uma emoção positiva que ajuda a reagir frente a ameaças, 

desafios ou imprevistos. Ao se preparar para responder a uma ameaça futura, o 

corpo reage com tensão constante, hipervigilância e comportamentos de cautela 

ou evitação. É considerada anormal quando se torna persistentemente elevada e 

altera o comportamento do indivíduo. 
 

Os principais sintomas da ansiedade patológica incluem expectativa exagerada, 

preocupação constante, inquietude, cansaço, irritabilidade, isolamento social, 

dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular, taquicardia, 

sudorese, dispnéia, cefaléia tensional e insônia. 
 

Comportamentos de evitação e ataques de pânico são mecanismos de defesa à 

ansiedade patológica, caracterizados por reações de fuga desesperada e 

desorganizada. 
 

Determinadas segmentos, como os profissionais de Saúde, sofrem implicações 

diretas no estilo de vida e se tornam mais susceptíveis à ansiedade patológica. 
 

No caso dos médicos-veterinários, existem ainda algumas particularidades, como 

longa jornada de trabalho, competitividade, lidar com público hostil, empatia por 

animais adoecidos, pressões econômicas, pouca autonomia nas decisões, 

trabalho em equipe, eutanásia e o abate de animais. 
 

Quando não tratada, a ansiedade se torna um fator de risco para depressão, 

abandono do emprego, evitação de situações cotidianas, como sair à noite ou 

viajar, transtornos do sono, abuso e dependência de substâncias, síndrome 

metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes e até mesmo suicídio. 
 

QUANDO PEDIR AJUDA? 

É preciso estar atento e saber perceber quando algo não vai bem e a ansiedade 

alcançou níveis intoleráveis. O tratamento é multidisciplinar e inclui psicoterapia, 
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hábitos de vida saudáveis, meditação e talvez a busca de auxílio médico 

especializado. Medicamentos antidepressivos e ansiolíticos aliados à 

psicoterapia, apoio de amigos e familiares são eficazes no tratamento. 
 

 

 

,

DANIELLE RODRIGUES 

HASSENE – Médica psiquiatra 

e psicoterapeuta graduada 

pelo Instituto de Psiquiatria, da 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (IPUB/UFRJ). Membro 

da Associação Brasileira de 

Psiquiatria e Associação 

Brasileira de Medicina do Sono. 

Professora e pesquisadora em 

transtornos de ansiedade, sono 

e síndrome de Burnout. 

Também é facilitadora do 

Projeto Sobre (o) Viver do 

CRMV-RJ. 
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E aquele que for ou se sentir ofendido, tem o poder/dever de denunciar a 

manifestação arbitrária e solicitar ao respectivo provedor a imediata remoção da 

ofensa virtual, quer seja pela via administrativa, quer seja pela judicial.    

No Brasil, além da Constituição Federal de 1988, temos leis ordinárias bastante 

contundentes quando o assunto é coibir a prática de ofensas e outros crimes 

virtuais. Nesse contexto, é oportuno citar a Lei Federal nº 12.737, de 30 de 

novembro de 2012, também conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, que 

dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, punindo com privação 

de liberdade quem comete crimes digitais; e Lei Federal nº 12.965, de 23 de abril 

de 2014, conhecida como “Marco Civil da Internet”, que estabelece princípios, 

direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

Vale lembrar que a repulsiva e costumeira prática de publicar inverdades e 

ofensas em redes sociais não é o mesmo que exercer o sacro direito 

constitucional à liberdade de expressão, como muitos, equivocadamente, tentam 

fazer crer. Existe enorme diferença entre o direito de postar opiniões pessoais e 

postar opiniões e afirmações caluniosas, difamatórias e/ou injuriosas. 
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Sabemos que a Internet está revestida 

de indiscutível popularidade. Com isso, 

principalmente levando em conta a 

falsa sensação de anonimato, muita 

gente acredita que pode publicar na 

grande rede variado conteúdo 

ofensivo.  São ofensas que têm por alvo 

desde pessoas específicas até grupos 

étnicos e religiosos. Independen-

temente disso, o fato é que ninguém 

tem o direito de macular a honra e 

imagem de quem quer que seja. 
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E quando o assunto é exposição nas Redes Sociais, inevitável pensar em sites 

como Facebook, Twiter, Instagram e YouTube, além de aplicativos como 

WhatsApp, dentre outros. Não há dúvidas de que podemos considerar as Redes 

Sociais como o pilar de interatividade entre pessoas de todo o planeta, já que 

viabiliza fóruns de debates, promove encontros e possibilita anúncios e serviços 

diversos. A Sociedade, de um modo geral, ganhou em muito com o advento 

dessas ferramentas virtuais.   

Entretanto, é preciso se blindar de um universo que, muito embora 

indiscutivelmente benéfico em inúmeros pontos, apresenta-se como prejudicial 

em diversos outros, principalmente por conta de seu implacável “poder viral”. 

É preciso ter muito cuidado não só com o que postamos, mas com tudo que os 

outros externam nas redes sociais, uma vez que, num curtíssimo espaço de 

tempo, quase na velocidade da luz, o que até então era intimista, deixa de ser. 

É fato que muitas pessoas, sem qualquer preocupação com a responsabilidade e 

sem dar importância à necessidade de averiguação da idoneidade da fonte, 

compartilham conteúdos ou fazem comentários caluniosos, injuriosos e/ou 

difamatórios. Nesse contexto, além de questões relacionadas à raça, cor, etnia e 

religião, a conduta profissional é bastante alvejada pelo consumidor, sobretudo 

por aquele que possui caráter duvidoso, que adota essa postura com o fim 

exclusivo de destruir a imagem e reputação do ofendido. 

Justamente por conta dessa exposição exacerbada que várias pessoas 

desenvolvem quadros de depressão e algumas, por vezes, dão cabo da própria 

vida, pois não conseguem conviver com o infortúnio. Esse ponto, inclusive, tem 

sido recorrente dentro da Medicina Veterinária, infelizmente. 

COMO O PROFISSIONAL, MÉDICO-VETERINÁRIO E/OU ZOOTECNISTA, 

PODERÁ SE PREVENIR DE POSTAGENS OFENSIVAS SOBRE CONDUTA 

PROFISSIONAL NAS REDES SOCIAIS? 

Esta realmente não é uma tarefa fácil. Mesmo porque não seria possível antever 

uma postagem caluniosa, injuriosa e/ou difamatória. Essa é uma conduta 

subjetiva reprovável e incontrolável no campo preventivo. Normalmente, o 

controle se dá de forma repressiva, pois a reprimenda estabelecida em desfavor 

do autor das postagens ofensivas certamente servirá de exemplo para que 
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outros não incorram no mesmo erro, pelo menos esse é o espírito de toda e 

qualquer penalidade, que é dotada de viés punitivo/pedagógico.   

Pode parecer redundante, mas a principal sugestão para evitar problemas 

virtuais é que o profissional paute seus serviços em princípios éticos, devendo 

ser correto e transparente. Na verdade, mesmo o profissional tomando todos os 

cuidados necessários, ainda assim estará em situação de extrema 

vulnerabilidade, considerando a relação de consumo mantida com aquele que 

tomará seus serviços. 

Caso ocorra alguma postagem ofensiva nas redes sociais, o ideal é que o 

profissional ofendido não se esconda atrás do medo. É preciso repudiar 

veementemente tal atitude. Por isso, que o melhor caminho é se valer do Poder 

Judiciário para coibir qualquer prática ofensiva, oferecendo queixa-crime à 

Autoridade Judiciária (Juiz de Direito) e, de forma concomitante, propondo ação 

indenizatória por danos morais e/ou materiais, conforme disposto no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal de 1988, que assegura “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

Além disso, o médico-veterinário ou zootecnista que sofrer ofensa durante o 

exercício profissional terá direito à publicação de nota de desagravo pelo CRMV 

a que esteja jurisdicionado (registrado/inscrito). 

MAS COMO DENUNCIAR UMA OFENSA POSTADA NA INTERNET? 

Antes de adotar qualquer medida repressiva, judicial ou não, é preciso ter o 

entendimento de qual tipo de ofensa corresponde ao conteúdo postado e/ou 

compartilhado. Isso porque, comentários grosseiros, posts contrários a 

determinadas opiniões, embora desencadeadores de indignação, podem não ser 

entendidos pelas autoridades como passíveis de alguma ação prevista em lei.  

De acordo com informações da Delegacia de Repressão aos crimes informáticos 

(DRCI), as ofensas mais comuns postadas na Internet e que estão tipificadas no 

Código Penal Brasileiro, são as seguintes: – Ameaça (art. 147); – Calúnia (art. 

138); – Difamação (art. 139); – Injúria (art. 140); e – Falsa Identidade (art.307).     

1 – Recolha todas as provas. Assim que o conteúdo for identificado, é de 

boa sugestão que o profissional salve os links das páginas, imprima as 
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postagens e, se possível, salve uma cópia da tela (print screen), já que o 

conteúdo ofensivo poderá ser removido pelo autor/infrator.                                              

2 – Procure uma delegacia. Após reunir todo o material que comprove as 

ofensas, apresente-o à Autoridade Policial a fim de efetivar o competente 

Registro de Ocorrência. O ideal é que tal registro seja feito na delegacia 

especializada, no caso a Delegacia de Repressão aos crimes informáticos 

(DRCI). 

3 – Solicite a supressão imediata do conteúdo ofensivo. É preciso 

identificar onde o conteúdo está publicado e, se for possível, entrar em 

contato com o respectivo provedor de Internet e solicitar a remoção da 

publicação ofensiva. 

As redes sociais, inclusive, oferecem um canal direto para que as denúncias 

sejam realizadas. O Facebook, por exemplo, permite que o usuário que se sentir 

ofendido com alguma postagem, ou a existência de um perfil ou fanpage, 

denuncie na própria postagem.     

 

De qualquer forma, é fundamental que o profissional que se sentir ofendido 

jamais revide postando qualquer tipo de ofensa ou ameaça. O ideal, conforme já 

dito, é sempre recorrer às autoridades competentes e buscar auxílio para a 

remoção do conteúdo e reparação de danos, quando for o caso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

André Siqueira Gonçalves –

 Advogado graduado pela Faculdade 

Brasileira de Ciências Jurídicas. Pós-

graduado em Direito Penal e Processo 
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Advocacia da OAB/RJ.  Advogado 

militante nas áreas do Direito Penal, 

Civil, Tributário e Administrativo. 

Atualmente, exerce o cargo de 

assessor jurídico da Presidência do 

CRMV-RJ e é facilitador do Projeto 

Sobre(o)Viver. 
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Essa é a avaliação do médico-veterinário intensivista Rodrigo Cardoso Rabelo, 

gerente do Departamento de Pacientes Graves do Intensivet Núcleo de Medicina 

Veterinária Avançada (DF). Também consultor em medicina intensiva e gestão 

hospitalar Lean health care, ele monitora preventivamente suas equipes e alerta 

os empregadores. “Esse cuidado é importante, porque dificilmente a pessoa 

percebe que está em burnout“. 
 

Publicado há cerca de dois anos, o Estudo de Bem-Estar Veterinário (Merck 

Animal Health Veterinary Wellbeing Study), conduzido pelo laboratório 

MSD, em parceria com a American Veterinary Medical Association (AVMA), 

mostrou que 30% dos profissionais tiveram episódios de depressão após 

concluir o curso e, em 17%, houve tendências suicidas. O que os torna 

vulneráveis? 
 

No estudo americano, a sobrecarga de trabalho (overload) revelou-se a causa 

mais importante para a doença, bem como a necessidade de lidar com 

 

Dados do Sistema Único de Saúde 

(SUS) indicam que o médico-

veterinário é o profissional com maior 

risco de suicídio no Brasil, na 

proporção de dez atos cometidos para 

um realizado pelo restante da 

população. Por trás desses números 

assustadores, podem estar a síndrome 

de burnout (sensação de esgotamento 

crônico por sobrecarga de trabalho) e 

a fadiga por compaixão, que gera 

sintomas de estresse pós-traumático 

em cuidadores. 
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https://www.feedstuffs.com/news/study-reveals-concern-about-future-veterinary-profession
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funcionários e clientes sob alto nível de estresse, a vivência com os erros 

médicos e o luto. Já em dois estudos que realizamos pela Intensivet – um em 

parceria com a Universidade de Santo Thomaz, em Concepción (Chile), e outro, 

ainda inédito, feito no Brasil –, a falta de reconhecimento é algo importante na 

América Latina, associada a ter que lidar com o luto contínuo, carga de trabalho 

exagerada e remuneração mal ajustada ao nível de conhecimento exigido.   
 

OUTRA PESQUISA, INGLESA, INDICA QUE A TAXA DE SUICÍDIO DE MÉDICOS 

VETERINÁRIOS É QUATRO VEZES MAIOR DO QUE NA POPULAÇÃO EM 

GERAL. COMO É NO BRASIL? 

É parecido. Os últimos dados do Datasus (Sistema de Informação de 

Mortalidade/Datasus/Ministério da Saúde) são de 1980 a 2007 e indicam que a 

taxa de suicídios de médicos-veterinários é de 10,6 vezes para um, frente à 

população em geral, enquanto a possibilidade de cometerem o ato é 2,25 vezes 

maior. 

O TERMO “FADIGA POR COMPAIXÃO” AINDA É POUCO CONHECIDO NO 

BRASIL. COMO ELE SURGIU E DE QUE MODO ELA SE MANIFESTA? HÁ 

ESTATÍSTICAS SOBRE O TEMA? 

Até 2017, o burnout não constava na Classificação Internacional de Doenças 

(CID), usada no mundo inteiro. A fadiga por compaixão nem classificada está. 

Trata-se de uma condição experimentada por cuidadores que estão em 

sofrimento ou estresse gigante, refletindo a tensão e preocupação com a dor do 

outro, num nível em que se assume o estresse pós-traumático secundário. Essa 

síndrome foi descrita dez anos atrás, pelo médico Charles Figley, referente a 

enfermeiros que tratavam veteranos da Guerra do Iraque. Cuidar do outro sem 

cuidar de si pode levar a comportamentos autodestrutivos. Fadiga, isolamento, 

guarda das emoções e abuso de álcool e drogas são alguns sintomas. 

As principais causas de deflagração das síndromes laborais nos profissionais do 

país são: lidar com a morte cinco vezes mais do que outros profissionais da 

saúde e a falta de definição de objetivos reais na vida pessoal e profissional. 

Medir o problema é essencial. No Brasil e em vários países, somos a profissão 

que mais se suicida. É um dado alarmante. 

,
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COMO DIFERENCIAR SÍNDROME DE BURNOUT E FADIGA POR COMPAIXÃO? 

A diferenciação é complicada e não sabemos se daí surgiu uma nova síndrome 

laboral, na qual o alto nível de cuidado se torna destrutivo, associado à carga 

pesada de trabalho e à falta de reconhecimento profissional. Ambas se misturam 

– o burnout está mais relacionado ao esgotamento emocional crônico por 

sobrecarga de trabalho, enquanto a fadiga, à exaustão emocional de trabalho 

por outra pessoa. 
 

Para medir a fadiga por compaixão, o questionário de 12 perguntas é o mais 

clássico, com questões sobre se irritar ou chorar por estresse no trabalho e levar 

situações profissionais para casa, entre outras. O questionário que se aplica 

ao burnout, sendo o Maslach o mais conhecido, avalia níveis de esgotamento 

emocional, realização profissional e despersonalização (grau de distanciamento 

que o profissional mantém do paciente). 
 

Em brasileiros, há um alto grau de esgotamento emocional associado a um bom 

nível de realização e baixa despersonalização, indicando um cruzamento entre 

fadiga da compaixão e burnout – tomamos o paciente como nosso e nos 

emocionamos, o que são sinais claros de fadiga. É preciso cuidado para não as 

confundir com depressão, síndrome do pânico e estresse pós-traumático, daí a 

importância de buscar ajuda de psiquiatra ou psicólogo envolvido com doenças 

laborais. 
 

IDEALIZAR A PROFISSÃO PODE SER UM FATOR DE PREDISPOSIÇÃO A 

DISTÚRBIOS PSÍQUICOS? 

Muitos colegas ingressam no curso porque amam os animais, mas deveriam 

fazê-lo porque amam as pessoas. Idealizar uma profissão pode ser, sim, um fator 

de risco. É importante entender que o curso forma um agente de saúde pública, 

que usa a saúde dos animais como instrumento para salvar vidas humanas, seja 

cuidando deles, seja evitando zoonoses, mas sabendo que vai lidar com pessoas. 

A idealização vem da falta de treinamento para a futura realidade, por isso na 

graduação devia haver disciplinas obrigatórias sobre ética, comunicação de más 

notícias, lidar com o luto e gestão de recursos humanos. 

É POSSÍVEL TRAÇAR UM PERFIL DO MÉDICO-VETERINÁRIO PROPENSO 

AO BURNOUT? 
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É interessante perceber que, no estudo americano, o burnout afeta mais as 

mulheres de até 50 anos, formadas há mais de uma década, separadas ou 

solteiras, sem filhos. No Brasil, as vítimas são casadas, tiram poucas férias e não 

praticam atividade física nem um hobby, enquanto no Chile a prevalência é em 

solteiros. Tudo isso mostra que é preciso cautela com estudos de correlação, 

pois nenhum é de causa e efeito, randomizado nem duplo-cego, ou seja, não se 

propõe a descobrir a causa. Então, é complicado pensar em como reduzir a 

incidência sem gerar dados estatísticos mais apropriados. 
 

EM QUE MOMENTO A NECESSIDADE DE BUSCAR AJUDA SE TORNA 

PERCEPTÍVEL? COMO SE CUIDAR? 

Os locais de trabalho devem ter uma área ou pessoa responsável por monitorar 

o estado mental dos colaboradores. Na clínica, nossa função como gestores é 

monitorar e mapear, usando questionários. Esse tipo de cuidado é importante, 

porque é muito difícil a pessoa perceber que está em burnout. 

Aos profissionais, uso e recomendo alguns truques. Um: não trabalhar cansado. É 

difícil, muitos são arrimos de família e assumem vários plantões noturnos, mas 

não é saudável. Outro ponto é manter a calma durante o atendimento e não 

priorizar a rapidez, mas o bom uso do tempo para realizar os procedimentos. 

Conhecer as normas que regem a profissão ajuda numa atuação mais centrada. 

O que cada um pode fazer é impor-se limites, delegar funções, ter tempo para 

descanso, se alimentar e até beber água. Escolha suas batalhas, eduque-se 

financeiramente e prepare-se para o futuro com a profissão que escolheu. Com 

persistência, paciência e resiliência, é possível alcançar seus objetivos. 

Essas medidas ajudam o profissional a se organizar e realizar uma comunicação 

de qualidade, gerando compromisso entre a equipe e com os clientes. Também 

é importante ter um hobby, praticar exercícios físicos ou mentais e seguir uma 

crença que represente um porto seguro. O fato é: não vamos salvar 100% dos 

animais nem ficar acordados 24 horas, todo dia. 
 

MÉDICOS-VETERINÁRIOS DE DETERMINADAS ÁREAS SÃO MAIS 

VULNERÁVEIS? 

Não conheço estudos, mas há uma percepção de que o profissional mais 

vulnerável é o clínico de animais de companhia ou aspirante a intensivista que 
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lida com internação, pois vive a morte e o baixo reconhecimento como rotina – 

mais até do que oncologistas, que tratam o animal, mas dificilmente estão no 

momento de sua morte. 

É POSSÍVEL AMPARAR DE FORMA AMPLA ESSES PROFISSIONAIS, INCLUSIVE 

POR MEIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE? 

Inserir a fadiga por compaixão na CID, tornando o suporte psicológico e 

psiquiátrico acessível via plano de saúde ou sistema público de saúde, seria um 

primeiro passo. Unir forças a profissionais de outras áreas da saúde para 

melhorar o potencial investigativo dessas doenças, envolver o Ministério da 

Educação numa mudança curricular e promover melhores condições de estudo e 

trabalho seriam medidas importantes. 

Será inevitável conviver com o excesso de escolas e as graduações a distância. 

Um caminho, então, é buscar que as instituições insiram na grade curricular o 

preparo sobre doenças laborais e o mercado de trabalho, por exemplo. Sugiro 

também que clínicas com plantões de 24 horas e internação tenham algum 

programa de controle que monitore a condição laboral de quem está no dia a 

dia dos cuidados intensivos com animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A entrevista com o médico-

veterinário intensivista Rodrigo 

Rabelo consta da Revista CFMV 

edição nº 80/2019. Tanto a 

entrevista quanto o conteúdo 

completo sobre a Saúde Mental e 

o trabalho do médico-veterinário 

podem ser lidos online, aqui. 

 

 

,

http://certidao.cfmv.gov.br/revistas/edicao80.pdf
http://certidao.cfmv.gov.br/revistas/edicao80.pdf
http://certidao.cfmv.gov.br/revistas/edicao80.pdf
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Muitas preocupações não é mesmo? E existe ainda um aspecto que todos os 

dias nos coloca em um estado de tensão, preocupação e uma certa irritabilidade, 

principalmente quando somos penalizados por desconhecer, descuidar ou 

negligenciar as regras que nos são cobradas para a construção, manutenção e 

organização de nossos estabelecimentos veterinários pelos órgãos de 

fiscalização. 

Como promotor e defensor do conceito de Gestão Técnica, vejo os colegas se 

preocupando excessivamente com a carga de exigências que parecem surgir de 

uma hora para outra às suas portas, e os vejo muitas vezes extremamente 

estressados com o fato de simplesmente terem que modificar fluxos, 

preencherem documentos e realizar outras atividades “que não são Medicina 

Veterinária, afinal!”. 

 

“Como assim Sergio?” Pode parecer 

estranho falar de Burnout fora do 

contexto do viés comportamental e 

psicológico ao qual estamos 

acostumados não é mesmo? Mas vamos 

explicar o por que dessa pergunta nesse 

momento tão preocupante para a 

Medicina Veterinária e como podemos 

mudar esse cenário. 

Quantos de nós, médicos-veterinário, já 

nos sentimos superatarefados, cheios de 

problemas para resolver no dia a dia de 

clínicas e hospitais, absorvendo 

problemas de relacionamento da 

equipe, crises com clientes, 

preocupações com boletos, contas a 

serem pagas e com o desenrolar do 

quadro clínico de nossos pacientes? 
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E se sentem ressentidos, agressivos, irritados. Ou seja, construímos com nossa 

própria atitude uma situação que nos coloca na rota triste do sentimento de 

descontentamento continuado e de desencanto que nos conduz ao temido 

Burnout. Posso, então, dar uma dica para reduzir esses momentos de stress em 

que nos sentimos a qualquer momento passíveis de uma fiscalização? 
 

Dedique um tempo para organizar sua clinica, sem pressa, sem o stress da 

cobrança de ter que fazer tudo “a toque de caixa” porque você tem um prazo 

para se regularizar. Planeje o passo a passo dessa organização como se você 

fosse uma “Marie Kondo Veterinária”, a musa da arrumação japonesa que usa 

e abusa de métodos de organização. 
 

Elimine da sua lista de possíveis causas de stress e preocupação a Gestão Técnica 

de sua clinica começando pela organização da rotina e dos espaços, dos 

documentos e dos termos, do fluxo operacional e da sua estrutura física. 

Farei uma sugestão para que você use como um guia para começar esse 

processo: 

Segunda-

feira 

Cheque sua estrutura física, verifique principalmente sua 

destinação de resíduos sólidos, locais de armazenamento de 

expurgo.   

 

Terça-feira 

Verifique se todos os seus termos de autorização estão 

corretos, veja seus contratos de prestação de serviços, veja seu 

livro de RT, o livro de entrega de exames  e documentos da 

recepção.   

Quarta-feira Verifique iluminação, situação hidráulico, refrigeração, 

condições de mobiliário como mesas e canis de internação.   

 

Quinta-feira 

Faça controle de todo o estoque de medicamentos, sejam eles 

controlados ou não, veja sua dispensação, sua organização e 

prazos de validade, escrituração e veja ainda insumos de uso, 

checando se as almotolias e outros reservatórios estão de 

acordo com a legislação.   

 

Sexta-feira 

Verifique as condições de trabalho de sua equipe inteira, 

conferindo o uso de EPIs, o treinamento de uso de materiais e 
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mobiliário, e ainda as condições de ergonomia e segurança no 

trabalho. 

 

Exercer a Medicina Veterinária é um direito que adquirimos após nossos anos de 

estudo, e um privilégio especial por termos escolhido a melhor profissão do 

mundo! 

Mas existem regras, existem normas, e conhecê-las é o melhor caminho para 

exercer nossa rotina de trabalho de forma tranquila, segura e certificada. Aceitar 

essa realidade é fundamental! 

Quando fechamos os olhos para essa realidade é o momento em que abrimos as 

portas para a construção desse auto-burnout que citei no título! Assumir nossa 

parcela de responsabilidade é o caminho para a construção de um momento 

novo em nossas carreiras, um momento de segurança, que nos distancie dessas 

terríveis estatísticas atuais sobre Burnout na Medicina Veterinária. 

Pense nisso! Vamos arrumar nossas clínicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

SÉRGIO LOBATO – Médico-

veterinário formado pela 

Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ). Pós-

graduado em Marketing, 

Estratégia e Docência do Ensino 

Superior pela UNESA. Autor do 

Manual de Responsabilidade 

Técnica para Clínicas e 

Petshops. Palestrante e 

Consultor, atuando em todo o 

Brasil e Exterior. É facilitador do 

Projeto Sobre(o)Viver do 

CRMV-RJ. 
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Frases essas que demonstram que estamos um passo atrás de descobrir o que 

realmente somos: gente. 
 

Ao perceber que temos uma falha em cuidar das relações dessa tríade (médico-

veterinário-tutor-animal), precisávamos nos reinventar para solucionar essa 

lacuna. Passou da hora de perceber que, se qualquer um dessa tríade não estiver 

bem, influencia no bem-estar dos outros dois. Foi daí que surgiu o Projeto Tamo 

 

A Medicina Veterinária possui diversas 

especialidades. O mercado de trabalho, 

em diversas cidades brasileiras, já exige 

que o médico-veterinário tenha mais de 

uma qualificação, além da graduação. 

Aprendemos o básico da maioria das 

especialidades na faculdade (ou pelo 

menos deveria ser assim). Alguns setores 

que devemos explorar, quiçá somos 

avisados da existência na maioria das 

faculdades: Marketing, Gestão de Clínica, 

Gestão de Pessoas, Desenvolvimento 

Pessoal, Gestão Financeira, etc.  

Muitos estudantes optam pela Medicina 

Veterinária para lidar mais com os animais 

e menos com gente. Não é raro ouvir nos 

corredores das faculdades de Medicina 

Veterinária: “prefiro os animais”; 

“odeio gente”; “não tem que tratar o 

pet como filho”; “se o animal fosse 

sozinho ao veterinário, seria mais fácil”; 

“não sou psicólogo para aguentar os 

problemas do tutor”; “não quero ter 

que conversar com o tutor”. 
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Junto, da Veterinária Família Animal. Um projeto que visa auxiliar os médicos-

veterinários, tutores e não menos importante, os estagiários, no trabalho de 

perda dos pacientes. 

O Projeto Tamo Junto está em seu segundo ano de vida. No primeiro ano, 

tínhamos grupos de terapia para os médicos-veterinários e estagiários, para que 

fossem contadas as dificuldades de lidar com situações pontuais e que geravam 

estresse para os envolvidos. Foi lindo ver vários colegas e futuros colegas 

perdendo o preconceito e medo de “fazer terapia”. No segundo ano, 

mudamos a abordagem. Estamos identificando os médicos-veterinários e 

estagiários que podem estar com sintomas de Burnout e oferecendo-lhes uma 

oportunidade de trabalhar as suas dores com a terapia, de forma individual, o 

que possibilita uma sessão mais profunda.   

Ao tutor que perde o seu pet e fica abalado, também aos que possuem 

dificuldades em casa que influenciam na saúde do seu pet, oferecemos uma 

sessão com a equipe da nossa psicóloga. Tomamos a iniciativa em um momento 

mais agradável (não imediatamente ao óbito), como forma de oferecer auxílio 

para suavizar as dores do luto. Caso o tutor queira continuar a terapia, ele é o 

responsável. É válido salientar que, às vezes, o pet que se foi era a sua única 

família. O resultado do projeto está sendo, na maioria das vezes, extraordinário. 

Em uma simples conversa com o tutor, você descobre o grau de relação que ele 

tem com seu pet. Saber detalhes sobre esse grau de relação faz você se colocar 

no lugar do tutor e perceber que, às vezes, é “o filho que eles não puderam 

ter”, o “companheiro para todas as horas”, o “levante para uma 

depressão”, “a única herança dos pais que se foram”, “a única lembrança do 

filho que se foi”.  
 

A partir do momento que você se conectou com o paciente e cliente, fica difícil 

não sofrer junto com a perda. A empatia na relação da Tríade faz com que o 

médico-veterinário tenha mais confiabilidade nas conversões de tratamentos e 

de decisões importantes a serem tomadas. 

Um bom exemplo dessa conexão é o que acontece numa eutanásia: sofre o tutor 

pela decisão, sofre o médico-veterinário pelo procedimento a ser realizado e 
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pela perda do paciente antigo ou não, sofre o estagiário por não saber lidar com 

tal situação.  
 

O “aperto no peito” e “confusão na mente” gerados nesse momento de 

estresse precisam ser “trabalhados” e não “engolidos”. Todo estresse 

gerado que não é trabalhado pode somatizar e se tornar doença. Dentre as 

doenças, temos no “não saber lidar com a perda do paciente”, um dos 

estopins para a Síndrome de Burnout. 

Abrir a mente para outras perspectivas de uma mesma situação faz com que 

tenhamos uma nova questão em jogo. Preocupar-se com os outros humanos 

(incluindo você mesmo), além do pet é sim uma opção que vai agregar valor 

moral ao seu estabelecimento.  

Não dá pra brincar com os sentimentos de nenhum ser. Precisamos nos 

desenvolver, evoluir e sair da inércia. Ainda dá tempo. Não generalizo, pois tem 

crescido o número de médicos-veterinários em busca da evolução pessoal e, 

consequentemente, das relações humanas. A percepção que a base do real 

problema pode não estar nos tutores, mercado de trabalho, desvalorização, 

estresse do trabalho, CRMV, é importantíssima para demonstrar que, na verdade, 

pode estar dentro de você há muito tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Referências: 

 https://www.psicologiaviva.com.br/blog/somatizacao/ 

 

PEDRO CUPOLILLO – Médico-veterinário graduado 

em Medicina Veterinária pela Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Pós-graduado pela 

ANCLIVEPA-SP em Cirurgia de Tecidos Moles. 

Clínico-cirurgião da Veterinária Família Animal. 

Muitas palestras/cursos de diversas áreas dentro da Medicina Veterinária. 

Muitos treinamentos/cursos/palestras de Desenvolvimento Pessoal, que não 

tem nada a ver com a Medicina Veterinária e sim com a evolução pessoal. É 

facilitador do Projeto Sobre(o)Viver do CRMV-RJ. 
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https://www.psicologiaviva.com.br/blog/somatizacao/


SOBRE (O) VIVER MELHOR 2019 

 

CLAUDIO SERGIO PIMENTEL BASTOS  

CRMV RJ 0182 

35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A prática do Mindfulness combina meditação e exercícios de atenção. Enquanto 

a meditação é praticada em momentos de pausa, os exercícios podem ser 

praticados a qualquer momento do dia. 

Desta forma, amplia-se a capacidade de regulação do fluxo de pensamentos, 

diminuindo a aceleração mental e emocional. Por meio do treino e 

aprimoramento da atenção, pode-se desenvolver uma atitude flexível e tolerante 

às situações externas e manifestações do corpo e mente. 

A prática habitual costuma oferecer bons resultados em casos de 

ansiedade, depressão, estresse e baixa produtividade. Melhora a capacidade 

criativa, concentração, memória, relaxamento e a qualidade do sono. 

O bem-estar depende da harmonia entre corpo e mente , que, ao funcionarem 

de modo integrado, equilibram emoções, pensamentos e o diálogo interno. Isto 

 

Mindfulness ou Atenção Plena é um 

conjunto de práticas para aprimorar 

a capacidade de estar consciente 

dos próprios pensamentos, 

emoções e sensações com maior 

percepção e aceitação.   

 

O conceito vem da meditação 

Budista na qual a mente 

experimenta o momento presente e 

observa acontecimentos internos e 

externos. O médico Jon Kabat-

Zinno o descreve como um 

momento de concentração e 

atenção plena, sem julgamentos. 

Experimentar qualquer situação no 

momento presente de forma 

aberta, curiosa e autêntica. 
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libera uma energia vital que se transforma em atividade, produtividade e 

criatividade. 

As consequências se refletem no aumento da satisfação pessoal, empatia e 

melhora dos relacionamentos interpessoais na vida pessoal ou no trabalho. 

Portanto, as chances de doenças relacionadas ao estresse emocional, físico ou 

laboral, como a Síndrome de Burnout tendem a diminuir.   

 

MINDFULNESS E O BEM-ESTAR PESSOAL 

Uma forma simples de começar é diariamente listar dez coisas pelas quais você é 

grato. Não importa se são coisas simples ou cotidianas. O objetivo é melhorar a 

percepção de fatos e acontecimentos que não foram percebidos e estimular a 

gratidão.   

 

MINDFULNESS NA ALIMENTAÇÃO 

Durante suas refeições, não use celular, televisão ou nada que possa diminuir a 

sua atenção. Observe seus alimentos, cores, odor, sabor e textura. Mastigue 

devagar e deguste. Comer com calma é um hábito importante para uma 

alimentação saudável e balanceada.   

 

MEDITAÇÃO DE 3 MINUTOS: 

 Se coloque em uma posição confortável e imóvel por três minutos. 

 Mantenha a atenção em sua respiração em seu abdômen. 

 Perceba o ar que entra e sai de seus pulmões. 

 Inspire devagar até encher o peito e expire lentamente. 

 Escute o suave ruído interno de sua respiração. 

 Sinta como seus músculos relaxam e os batimentos cardíacos diminuem. 

 Perceba seu estado mental, emocional e relaxe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELLE RODRIGUES 

HASSENE – Médica psiquiatra 

e psicoterapeuta graduada 

pelo Instituto de Psiquiatria, 

da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (IPUB/UFRJ).  
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Bibliografia sugerida: 

As nove atitudes de Mindfulness - Jon Kabat Zinn 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=f62vsAzLLpM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando começamos a cultivar esta consciência é importante trazer algumas 

atitudes, de forma a que não estejamos a forçar nada ou a sentar-nos numa 

postura rígida, ou atingir um estado iluminado. Mas o problema essencial 

reside nos pronomes pessoais/possessivos: Eu e Meu. Eles são imensamente 

problemáticos porque entre aquilo que pensamos que somos e o que 

realmente somos existe uma enorme separação. O que pensamos que somos 

é apenas uma pequena fração comparado com o que efetivamente somos. 

Assim, no cultivo de Mindfulness convida-se os participantes a trazerem 

certas atitudes, tanto na prática formal como na informal. Conheça os 

Workshops e Programa de Mindfulness que oferecemos: 

www.maisconsciente.com.br/eventos 
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Neste caso, a sociedade inibe o luto devido a “normas”, explicitas ou 

implícitas, que dizem quem, quando, por quem, onde e como se enlutar.  O luto 

não autorizado acontece quando o enlutado não permite a expressão do seu 

próprio luto, pois este não é reconhecido e/ou não há acolhimento para a sua 

dor.  
 

O luto pelo animal de estimação pode se encaixar nestes dois tipos de luto. E, 

como dito anteriormente,  o luto precisa ser vivenciado integralmente para ser 

saudável.  Se não for vivenciado pode tornar-se um “luto complicado” ou 

gerar manifestações psicossomáticas. 

 

O luto pode ser descrito como “um 

conjunto de reações a uma perda 

significativa” ou como “dor emocional 

de ter perdido algo ou alguém 

significativo de nossas vidas”. Na 

sociedade, o luto é relacionado à morte, 

mas este processo pode ser 

desencadeado frente a vários tipos de 

perdas, como a perda de um trabalho, 

um divórcio,  da rotina, etc. O luto diante 

à ruptura de um vínculo é natural. 

Mesmo sendo doloroso, precisa ser 

vivenciado integralmente para ser 

saudável. 

Existem lutos “não reconhecidos” e 

“não autorizados”. Luto não 

reconhecido ocorre quando este não 

pode ser expresso ou quando não é 

socialmente reconhecido. 
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O reconhecimento do luto dos clientes pelo médico veterinário é importante 

para validação deste sofrimento e para propiciar um luto saudável para estas 

pessoas. Daí a importância de se conhecer as reações frente à morte do animal.  
 

As  reações que podem  estar presentes são: entorpecimento,  ansiedade pela 

separação, culpa, raiva/protesto e depressão/tristeza. Estas reações não devem 

ser pensadas como fases, com ordem de manifestação e não é obrigatória a 

ocorrência de todas. A partir do momento em que se compreende estas reações, 

fica mais fácil lidar com os responsáveis pelo animal. 
 

Além disto, o médico veterinário também pode vivenciar o luto pela perda de 

seus pacientes e o não reconhecimento deste e/ou a não autorização para 

vivenciá-lo traz  consequências para a saúde emocional deste profissional. 
 

A partir da dificuldade de lidar com estas e outras questões relacionadas à morte 

e ao sofrimento emocional do médico-veterinário, formou-se o TanatoVet, que, 

atualmente, é formado por quatro médicos-veterinários e uma psicóloga 

especializada em luto.  
 

Após dois anos desenvolvendo conhecimento na área de Tanatologia, em 2017, 

o TanatoVet iniciou atividades com o objetivo de dar apoio a enlutados por 

animais, de capacitar os médicos-veterinários e de divulgar o papel do médico-

veterinário na saúde mental dos responsáveis por animais.  

Dentre estas atividades destacam-se: 

 Grupos de Apoio a Enlutados Pet; 

  Grupo  de Descompressão para médicos veterinários;  

 Participação na II Jornada sobre Luto do Instituto Entrelaços; 

 Palestras em universidades para graduandos de Medicina Veterinária; 

 Participação  no II Congresso Luso- Brasileiro Sobre  o Luto e I Congresso 

Brasileiro Sobre o Luto (julho 2019 em SP); 

 Desenvolvimento de ferramenta para facilitar a comunicação dos médicos-

veterinários com os clientes a respeito dos cuidados de fim de vida de 

seus animais (lançamento em breve); 

 Realização do Simpósio TanatoVet: morte, luto e comunicação de más 

notícias na Medicina  Veterinária, em 24/08/2019.  A
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O luto pela perda do animal deve ser respeitado e compreendido. A 

compreensão do luto e seus processos traz segurança e tranquilidade ao 

medico veterinário. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho do 

TanatoVet, envie e-mail para tanatovet@gmail.com. 

 

 

ANDRÉA RODRIGUES D’ALMEIDA 

BARBOZA – Médica-veterinária 

graduada em Medicina Veterinária 

pela Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ). Pós-

graduada em Clínica Médica de 

Pequenos Animais e em Etologia 

Clínica. Realizou curso em 

Tanatologia pela PUC-Rio e em 

Aconselhamento em Luto pelo 

Instituto Entrelaços. Atua em 

clínica médica de pequenos 

animais e clínica do 

comportamento animal. É 

professora no curso de Medicina 

Veterinária do Centro Univeritas. É 

membro do TanatoVet e 

facilitadora do Projeto 

Sobre(o)Viver do CRMV-RJ. 
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A associação entre Hemingway, Medicina Veterinária e depressão veio à tona por 

meio de algumas reflexões. O médico-veterinário vem adoecendo 

emocionalmente pela sobrecarga de trabalho? Pela insuportabilidade do 

trabalho que realiza, às vezes sem sentido? Por que não é cuidado ou não se 

cuida como deveria? Por que idealizou uma profissão e a realidade se mostrou 

terrivelmente dolorosa? Afinal, por qual motivo cada vez mais médicos-

veterinários se afastam do trabalho (ou da vida!) por algum tipo de 

disfuncionalidade significativa? 

O nome da coluna, Sobre(o)Viver,  já anuncia para a categoria que o conteúdo 

pretende ajudar a saúde mental dos profissionais. Os índices de suicídio, 

afastamento de trabalho, absenteísmo, aumento do uso de álcool e tabaco, entre 

outros fatores de risco para a saúde, são alarmantes e crescem a cada dia. O 

silêncio de muitos profissionais, arrisco-me a dizer, também aumenta. Como 

parece ser ainda difícil falar sobre esse mal-estar! 

A ideia de se falar mais abertamente sobre o tema é tentar desmistificar o 

preconceito que envolve o adoecimento emocional. A síndrome de Burnout, tão 

discutida em Simpósios e Congressos Científicos, não consegue, em toda a 

rebuscada teorização que vem sendo tratada, dimensionar a devastação de 

quem a vive na prática. O profissional se vê sem reservas funcionais, sem nada 

para oferecer, sem nada para sentir. De um todo idealizado, acadêmico, 

estudante que encontra sentido na profissão, se vai ao esgarçamento vital. Não 

 

Ao receber o convite para escrever 

para essa coluna sobre depressão na 

Medicina Veterinária, lembrei de 

pronto de uma citação simples, porém 

verdadeira, do célebre romance 

“Adeus às Armas”, do escritor norte-

americano Ernest Hemingway: “Você 

é tão valente e silencioso que esqueço 

que você está sofrendo.”  
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há mais significado, planos, esperança, vitalidade. Há um sobreviver fadigado, 

arrastado, solitário e, muitas vezes, impossível de sustentar. Daí vem as 

alarmantes estatísticas a respeito do suicídio na Medicina Veterinária. 

Mas o que se perdeu no meio do caminho entre o acadêmico e o profissional? O 

que estilhaçou a possibilidade de seguir acreditando na relação com afeto, com 

empatia, da qual é parte integrante, seja com o animal, com o tutor ou com a 

equipe em que trabalha? Como as intensas angústias e ansiedades passaram a 

ser parte integrante do cotidiano? Como ninguém viu o que estava acontecendo 

e intercedeu? Como não foi possível falar e pedir ajuda? 

Como psicóloga clínica, especialista em luto, dedico grande parte da minha 

prática profissional a cuidar de pessoas em sofrimento. Muitas conseguem 

nomear suas dores e medos, conseguem pedir e aceitar a ajuda que chega. 

Entendem que a dor solitária é como um grito sem eco, sem reverberação, 

apenas diante do nada. A dor compartilhada é reduzida. Se não gritamos por 

socorro, ninguém vem ao nosso encontro. Não há amparo e suporte, apenas 

colapso e mais dor. E quando a dor não cessa, a vida paralisa. 

É um tipo de luto perder aquilo que escolhemos e que nos preparamos para 

viver. Parte do sentido das nossas vidas tem a ver com a escolha profissional que 

fizemos, dos planos que sonhamos, dos lugares em que desejamos estar. A 

profissão pode nos levar a voos altos, alargar o nosso senso de capacidade, nos 

apropriar de nós mesmos. Ter profissão é crescer, é amadurecer, é saber viver. 

Em contrapartida, não encontrar mais sentido neste fazer é perder-se um pouco 

de si, das referências, da trajetória investida. Essa dor precisa de cuidados, 

especializados e específicos. Não há valentia em suportá-la, não existe silêncio 

que consiga tamponar quando a dor teimar em gritar. O caminho precisa ser o 

do autocuidado e da busca por ajuda.  

Afinal, Sobre(o)Viver é sobre estar na vida com os desafios que a nossa lide 

diária nos propõe, é sobre dar conta das intempéries com os recursos 

emocionais adequados, é sobre reconhecer os nossos limites éticos, é sobre 

conseguir cuidar melhor daqueles que nos procuram porque sabemos cuidar 

melhor de nós mesmos. 
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ERIKA PALLOTTINO – Psicóloga 

clínica, sócia-fundadora do Instituto 

Entrelaços; coordenadora do 

Ambulatório de Intervenções e 

Suporte ao Luto; coordenadora da 

pós-graduação em Psico-oncologia 

e do curso de extensão em 

Tanatologia, ambos pela PUC-Rio; 

professora do Instituto Paliar; 

certificada no Level 2 em 

Complicated Grief pela Columbia 

University School of Social Work – 

NY. Tem aprimoramento em 

Famílias enfrentam crises: 

Psicoterapia com base na Teoria do 

Apego pelo 4 Estações Instituto de 

Psicologia; tem treinamento em 

Situações de Emergências pós-

desastres. É mestre em Psicologia 

Clínica pela PUC-Rio; especialista 

em Psicologia Médica pela 

Faculdade de Ciências Médicas da 

UERJ e especialista em Psicologia 

Oncológica pelo INCA. Também é 

facilitadora do Projeto Sobre(o)Viver 

do CRMV-RJ.  
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“Percebemos que o Projeto Sobre(o)Viver está ganhando uma proporção muito 

bacana e está atingindo o seu objetivo de ajudar os médicos-veterinários ao 

abordar temas tão delicados e importantes que acabam impactando na rotina 

veterinária. Por isso, decidimos expandi-lo para um blog, como forma de 

congregar todo o material disponível para consulta dos profissionais”, destaca a 

médica-veterinária e idealizadora do projeto, Andréa Marinho. 

Desde que se tornou ação permanente do CRMV-RJ, em maio de 2019, o Projeto 

Sobre(o)Viver vem se fortalecendo como canal de discussão de temas como 

autoconhecimento, riscos de isolamento e resiliência, contando com a 

participação de médicos-veterinários, psicólogos e psiquiatras, reunindo eficazes 

ferramentas que ajudam a manter o equilíbrio entre a vida pessoal e o sucesso 

profissional. 

O blog do Projeto Sobre(o)Viver pode ser em  http://crmvrj.org.br/sobreoviver/  

e ficará com link fixo no site institucional do CRMV-RJ, no banner lateral com o 

nome do projeto. 

 

O Projeto(o)Sobreviver, do Conselho 

Regional de Medicina Veterinária do 

Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ) com 

o objetivo de fomentar a saúde mental 

do profissional médico-veterinário, agora 

também é blog. Todo o conteúdo, que é 

atualizado semanalmente, sobre 

transtorno de ansiedade, depressão, 

Síndrome de Burnout, luto na Medicina 

Veterinária, dentre outros temas, ficará 

reunido em um único lugar, facilitando o 

acesso aos profissionais.  
 

http://crmvrj.org.br/sobreoviver/
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Normalmente, quando falamos de memória, logo vem à mente uma destas 

frases: “Ah, eu tenho uma ótima memória” ou “Minha memória anda péssima 

ultimamente”.  

Na verdade, existem vários tipos de memória porque cada coisa que 

aprendemos, e de que lembramos, é processada em diferentes áreas do cérebro, 

para entender melhor todos esses tipos de memórias, me acompanhem nas 

historinhas a seguir. 

Pedro – “Mãe, qual é o telefone da Pizzaria da Mamma? Quero 

pedir nosso jantar.” 

Mãe – “É 3275-9170. 

Pedro – “Obrigado, vou ligar agora”. 

O Pedro liga, pede a pizza para o jantar, desliga o telefone e já não lembra mais 

qual era o número do telefone. A essa “rápida memória” de armazenar o 

número do telefone para somente discar e depois esquecer, chamamos de 

Memória de Trabalho (ou Memória Operacional). Ela é uma memória que 

arquiva temporariamente uma informação. É uma memória de curto prazo – a 

informação somente é necessária para uma determinada operação mental, 

sendo, logo em seguida descartada. 

 

Os constructos científicos a respeito da 

memória variam entre si, mas alguns 

conceitos básicos são unânimes como, 

por exemplo, a sua definição: 

Memória é uma função 

neuropsicológica que abarca vários 

processos onde o indivíduo inicialmente 

adquire informações, depois as 

armazena e resgata essas informações 

quando precisa. 
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Já o outro tipo, na qual as informações não são descartadas, chamamos de 

Memórias de Longa Duração e são subdivididas em vários tipos, por exemplo, a 

utilizada por João ao contar sua última viagem para o amigo Carlos:  

“Que viagem linda que eu fiz a Paris, na França! Visitei lugares famosos 

como Conciergerie, onde Maria Antonieta ficou presa. Na noite do 

aniversário da Renata, nós fomos a um restaurante flutuante no Sena e lá 

eu a pedi em casamento.” 

Nesse relato, João usa dois tipos de Memórias de Longa Duração. 

Ao falar“Visitei lugares famosos como Conciergerie, onde Maria 

Antonieta ficou presa” ele usou a Memória Semântica, que é aquela 

memória do nosso conhecimento de História, de Geografia, do significado 

das palavras, do nosso conhecimento geral. 

Quando diz “Na noite do aniversário da Renata, nós fomos a um 

restaurante flutuante no Sena e lá eu a pedi em casamento”, ele está 

usando a Memória Episódica,que é aquela memória que diz respeito à 

nossa vida particular num dado momento cronológico – quando casamos, 

quando fomos pra faculdade, quando nossos filhos nasceram, etc. 

E em relação ao futuro nós também temos memória, sabiam? 

Imaginem a Carla. Ela está dirigindo para o trabalho de manhã cedo e lembrando 

o que vai ter que fazer durante o dia: 

“Hoje tenho uma reunião às 9h, às 10h eu tenho um conference call, 

marquei manicure na hora do almoço e tenho que entregar o relatório até 

às 16h.” 

A essa memória do que vamos ter que fazer no futuro, chamamos de Memória 

Prospectiva. Pode ser simples como “tenho que tirar o bolo do forno em 20 

minutos”, ou mais complexa como a agenda da Carla. 

Falando em bolo, às vezes quando sentimos o cheiro gostoso de bolo nos 

lembramos imediatamente da casa da vó, não é mesmo? 

Essa memória se chama Priming e é evocada por estímulos sensoriais, sons, 

imagens, cheiros. Na sua maioria, essas memórias são resgatadas de forma 

inconsciente (como no caso do cheiro do bolo que sentimos e, imediatamente, 

nos lembramos da casa da vovó). Outro exemplo muito comum de Priming diz M
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respeito à música: é muito comum, ao ouvirmos uma determinada música, nos 

lembrarmos imediatamente de alguém ou de algum lugar.  

A esse tipo de memória também podemos dar uma “forcinha” e, assim, 

resgatá-la mais facilmente. Por exemplo, quando não nos lembramos de uma 

canção toda e, ao citarmos o nome da canção, alguém começa a cantarolar e, 

então, toda a música vem à tona; são memórias induzidas por pistas ou dicas.  

É esse tipo de memória evocada pelo escritor Marcel Proust ao longo da sua 

clássica obra Em Busca do Tempo Perdido quando o narrador se dá conta de que 

as sensações dos acontecimentos cotidianos, como o som de uma colher no 

prato, são capazes de acionar a memória e decide reconstruir o passado a partir 

da recriação artística literária, perguntando-se, por exemplo, por que sofrera 

escutando determinada música. 

Nesse exemplo em que o som de uma colher no prato é capaz de acionar a 

memória, Proust nos remete ao conceito de Memória Afetiva, tão bem ilustrada 

pela expressão da língua portuguesa “saber de cor”. A palavra “cor”, nesse 

caso, vem do latim e significa “coração”; ou seja, dizemos “saber de 

coração” certas coisas. O mesmo ocorre na língua inglesa (“I know by heart“) 

e na francesa (“Je sais par coeur“). Esses exemplos linguísticos nos mostram 

que a gente decora mais facilmente as coisas se elas tocarem nos nossos 

corações. 

Voltando à colher de Proust, o ato mecânico de comer uma sopa com colher 

constitui, em si, o uso de outra memória: a chamada Memória de 

Procedimento, que é aquela utilizada quando fazemos algo “no automático”, 

como dirigir ou andar de bicicleta. No dia a dia, já não pensamos mais em como 

fazer essas coisas – apenas fazemos, pois já temos na memória como proceder. 

Como o assunto é memória, não podemos esquecer de outra palavrinha: 

amnésia. 

A amnésia é uma perda total ou parcial de recordar essas memórias citadas 

acima. Existem várias causas para a amnésia como demências, traumatismo 

craniano, AVCs, encefalites, tumores cerebrais, alcoolismo, parada cardíaca e etc. 

O que vai diferenciar o tipo de amnésia são basicamente duas coisas: a causa 

(doença, acidente, etc.) e a região do cérebro que foi afetada. Mas, de uma 

forma bem ampla, podemos colocar as amnésias em dois grupos: 
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A Amnésia Retrógrada – a pessoa não consegue lembrar as coisas antes de um 

acidente ou de uma doença, por exemplo, só consegue fazer o registro e 

lembrar-se das coisas depois. 

A Amnésia Anterógrada que já é o contrário, a pessoa não consegue mais 

aprender algo novo e, portanto, não ter mais memória das coisas após um 

acidente, ou de uma doença por exemplo. 

Além disso, as amnésias podem ser transitórias ou permanentes e algumas se 

destacam, como Amnésia Traumática, Amnésia Dissociativa, Síndrome de 

Korsakoff, Amnésia Global e Amnésia Global Transitória. 

Para finalizar é importante ressaltar duas coisas: 

1 – Ao longo da vida, temos as perdas de memória esperadas e as perdas 

patológicas. Para identificar qual é qual, é preciso fazer uma avaliação 

neuropsicológica. Nessa avaliação, recolhemos dados por meio das entrevistas 

com o paciente e com os familiares e aplicamos testes que variam de acordo 

com o que estamos investigando para sabermos qual é a melhor intervenção 

para cada caso. 

2 –Lembram do início do texto,em que foi apresentada a definição de memória? 

–“… o indivíduo inicialmente adquire informações, depois as armazena e 

resgata essas informações quando precisa”. Para uma memória ser formada, é 

necessário que a pessoa adquira a informação. Nos tempos atuais, com tantos 

estímulos como TV, Internet, redes sociais, e-mails, etc., o que tem ocorrido com 

frequência é a falta de foco e falta de atenção; a pessoa não presta atenção, não 

adquire a informação e, portanto, não cria a memória. Nesse caso, não é que a 

pessoa esteja com falta de memória: ela não formou a memória porque não 

armazenou a informação. 

A falta de atenção ou falta de foco podem ser causadas, por exemplo, por 

estresse, ansiedade, depressão e insônia. Aliás, dormir bem é absolutamente 

fundamental para consolidar a memória. Dormir permite ao cérebro guardar 

memórias importantes. 

Pesquisas publicadas no Journal of Neuroscience (https://www.jneurosci.org/) 

afirmam, dentre outras coisas, que “dormir ajuda o cérebro na tarefa de 

selecionar quais lembranças guardar”. Eles explicam que o córtex pré-frontal do 
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cérebro seleciona as memórias mais relevantes enquanto estamos acordados, e 

outra região, o hipocampo, as consolida durante o sono. 

Assim, se não dormimos bem, não consolidamos as informações adquiridas 

durante o dia. Dormir é fundamental para consolidar memórias. 

Então, voltamos à velha máxima – atividades físicas, qualidade de vida, qualidade 

de alimentação e qualidade de sono ajudam em tudo, inclusive na memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONICA M. DOS SANTOS – 

Neuropsicóloga, psicóloga 

clínica e professora. É 

facilitadora do Projeto 

Sobre(o)Viver do CRMV-RJ. 
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UMA HISTÓRIA PARA VOCÊ VIRAR A PÁGINA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olá, meu nome é Ana Carolina Di Luca 

(Coca) e, hoje, vou contar um pouco da 

minha história, que contém desde as 

esperanças e sonhos da juventude, às 

frustrações com a profissão e, 

consequente, vida pessoal, até o 

encontro de uma vida mais leve e cheia 

de propósito, que me faz sentir que tudo 

valeu a pena. 

Sim, quando falamos de vida, logo 

imaginamos que sempre seremos felizes 

e realizados em todas as fases. 

“É natural que todo mundo em toda 

parte tenha Picos e Vales no trabalho e 

na vida pessoal” (Livro Picos e Vales, 

Spencer Johnson). Por isso, a importância 

de dedicarmos tempo além de todo 

conhecimento técnico, que é muito 

importante e exigido em nossa profissão. 

Mas o começo para virada de chave é o desenvolvimento de nossas 

competências emocionais e a busca pelo processo de autoconhecimento para 

podermos assimilar os descontentamentos, sabendo a melhor forma de reagir 

diante dos acontecimentos negativos ou inesperados e, assim, gerar bons 

momentos amanhã. 

Logo que me formei, a expectativa para trabalhar como médica-veterinária me 

gerou uma série de dúvidas, que deveriam ser normais para este momento de 

arrancada na profissão: será que fiz o curso certo? Essa profissão vai me fazer 

feliz? Será que estou preparada para ser de fato uma veterinária e atuar na 

Clínica de Animais de Companhia?  
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E eu não tinha as respostas, e ali na verdade já estava me sentindo sob pressão. 

No meu caso, o diálogo interno, duvidoso e negativo estava assumindo o 

controle e me fazendo sentir incapaz. 

Minha escolha pela Medicina Veterinária foi totalmente influenciada pela grande 

paixão pelos animais. Meus avós foram referência na América Latina com a 

criação da raça Dobermann e eu cresci em contato direto com os cães, e depois 

descobri que gostar de animais não era garantia de aptidão para exercer a 

profissão de médico-veterinário. 

Não de hoje os médicos-veterinários recém-formados ou com até cinco anos de 

formado sofrem mais com as pressões relacionadas ao trabalho, em parte 

porque acabam frustrados com os baixos ganhos ou com a jornada de trabalho 

exagerada. Quase sempre vamos atrás de um culpado, seja o empregador que 

mal remunera, o excesso de faculdades, a concorrência desleal, a falta de 

preparo e por aí vai. O que tem que ser imperioso é que não devemos buscar 

culpados e sim nos autorresponsabilizarmos, pois somos frutos daquilo que 

comunicamos, pensamos, sentimos e fazemos. A sua dispersão é a pior inimiga 

de sua ação. 

Posso lhes falar aqui, nobres colegas, com notoriedade de causa, pois já vivenciei 

períodos muito ruins, períodos muito bons, mas tinha em mim que eu precisava 

mais para ser feliz verdadeiramente. 

 Após alguns anos de trabalho na clínica veterinária, descobri a área comercial e 

ali achei meu lugar. Por mais de 10 anos atendi o segmento veterinário no 

estado do Paraná. Claro que enfrentei vários desafios, mas consegui desenvolver 

uma carreira que me rendeu muito aprendizado, amigos, realização naquilo que 

fazia, dinheiro. Isto foi um exemplo claro de como fazer a mudança, tomar à 

frente para busca da felicidade, agir e não culpar os outros ou o mercado de 

trabalho. Sim, isso é possível e só depende de você, pode acreditar! Vou ser 

repetitiva, mas a dispersão é inimiga da ação. Lembre-se disto! 

Depois destes 10 anos, achei que poderia alçar voos mais altos e com o 

conhecimento que adquiri trabalhando para multinacionais, oferendo suporte 

técnico e comercial, deparei-me com outra dúvida (dúvidas, sempre elas): será 

que posso fazer algo mais? E foi assim que resolvi agir novamente e estudar 

sobre desenvolvimento humano, inteligência emocional, coaching, perfil de 
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comportamento, fiz uma variedade de cursos e formações. Hoje, tenho uma 

missão que me dá um enorme prazer, que é de ajudar pessoas a obterem o 

máximo de si, quero mostrar que é possível sair dessa espiral negativa, é possível 

reprogramar suas crenças limitantes e fortalecer sua identidade, capacidade e 

merecimento de uma vida melhor! 

Eu tenho meus exemplos de superação e de como dar a volta por cima, depois 

de tudo que aprendi nos meus estudos e treinamentos para compartilhar com 

outras pessoas e, hoje, sou testemunha de vários clientes meus que também 

puderam mudar para melhor suas vidas. É isso que me deixa muito feliz, é muito 

gratificante! 

Então, se várias pessoas conseguem, podemos supor que cada um de nós 

também conseguirá, basta querer. Decida parar de criticar e julgar os seus 

colegas e clientes, reeduque-se na sua comunicação, pensamento, atitude, pois 

tudo isso vai refletir diretamente nos seus resultados. 

Minha empresa é a AnaLife e terei o máximo prazer, caso queira, em conversar 

com você. Mas se chegou até aqui nesta leitura responda a essa pergunta, por 

favor: qual a grande oportunidade que você tem hoje dentro desse mercado 

que cresce todos os anos e é o segundo maior mercado do mundo? 

Não se preocupe se a resposta não veio na hora. Pense, reflita, busque opiniões 

de quem está prosperando, peça ajuda. Enfim, saia da caixa do problema e entre 

na piscina da solução. Vamos em frente sempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANA CAROLINA DI LUCA –

 médica-veterinária com MBA 

em Direção Estratégica. Possui 

experiência em empresas 

nacionais e multinacionais 

veterinárias. Diretora 

administrativa. É master 

coach integral sistêmico, analista 

de perfil comportamental e 

facilitadora do Projeto 

Sobre(o)Viver. 
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Dentre essas estratégias, a COMUNICAÇÃO foi imprescindível. Paradoxalmente, 

são         os equívocos nas interpretações interpessoais que nos levam a 

problemas.  A fala se iniciou apenas no último terço da nossa existência. Nos 

primeiros dois terços, não tínhamos ossatura e musculatura para articularmos as 

palavras, o que nos obrigava a nos entender por gestos. 

Entretanto, temos sido negligentes na leitura não verbal. Ademais, fazemos 

julgamentos em tempo integral. Externamos o que pensamos/sentimos a 

respeito dos outros por adjetivos (bons ou ruins) que, na verdade, são rótulos! 

Ele é inteligente/burro, ela é feia/bonita, fulano é ágil/lento… Esses adjetivos são 

printados a partir da nossa própria curva de normalidade, ou seja, pelas nossas 

experiências de vida, que formam nossas crenças e modelos de mundo. 

Trocando em miúdos, se minha esposa não me dá o carinho que espero, ela é 

fria, calculista e independente. Se, ao contrário, me pede mais carinho do que eu 

aprendi a dar, ela é pegajosa, grudenta, chiclete! 

Nossos julgamentos nem precisam ser verbalizados, são expressos        pela 

linguagem corporal (feições, gestos, comportamentos). Ao avistar um colega 

“chato”, é natural que nos fechemos, cruzando os braços, apertando os lábios, 

nos afastando ou apontando os pés em direção à porta. Sob o aspecto 

profissional, acontece o mesmo! Com um cliente que demande mais atenção, 

 

Uma das razões que nos leva ao 

desentendimento é a falta de habilidade no 

processo mais arcaico que rege a 

sobrevivência! Quando éramos 6 mil nas 

savanas africanas, tínhamos tudo para não 

prosperar. Não éramos os mais fortes, 

tampouco os mais rápidos, nem os mais 

numerosos! Nem se Albert Einstein tivesse 

vivido em tempos tão remotos teria dado 

grandes contribuições. As estratégias que 

nos fizeram avançar têm muito mais a ver 

com o coletivo que com a individualidade. 
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que esteja sofrendo com a doença de seu pet ou que esteja apressado ou lento 

demais.  

Junte-se a isso os comportamentos que desenvolvemos ao longo da vida como 

esposas que esperam que seus maridos adivinhem que algo está errado no 

relacionamento. Ai vão algumas dicas de como melhorar o processo de 

comunicação: 

– peça com afirmações positivas! “Por favor, preciso que você chegue 

cedo amanhã” ao invés de “por favor, não chegue tarde amanhã!” 

 – seja ESPECÍFICO! Nada de “me permita ser eu mesmo” para não 

colocar seu interlocutor na defensiva! “Por favor, aja dessa forma para 

que eu me expresse melhor!” 

– seja sincero e respeitoso na forma de se comunicar 

– alinhe sua linguagem verbal aos seus gestos e postura para transmitir 

sinceridade 

– faça menção ao COMPORTAMENTO, nunca à pessoa! “Você é 

desorganizado” cria bloqueio imediato. “Por favor, guarde as coisas 

depois de usar” é muito mais positivo! 

– mencione o IMPACTO que o COMPORTAMENTO dele(a) causa. 

“Quando você se atrasa, compromete o projeto”. 

E também: OBSERVE atentamente o que seu interlocutor fala.    Exercite-se em 

bloquear os julgamentos que aparecerem. Atente-se para as EMOÇÕES que as 

palavras dele(a) causam em você (boas ou ruins). Então, conecte-se consigo 

mesmo e perceba quais NECESSIDADES suas não estão sendo atendidas a partir 

do que ele(a) fala. Só, então, formule seu PEDIDO de forma clara e positiva. 

O exercício de atrasar seus instintos em responder a uma provocação faz de você 

um ser humano muito melhor! 

“… quem modera as palavras, possui o conhecimento.” (Prov. 17:27) 

 

KALEIZU ROSA – Médico-veterinário graduado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

mestre em Fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências pela USP e master 

coach. É facilitador de treinamentos em Inteligência Emocional e Coaching e um dos facilitadores 

do Projeto Sobre(o)Viver. Para saber mais sobre o autor, navegue por www.kaleizurosa.com.br ou 

siga o perfil dele nas redes sociais: @kaleizu_rosa. 

 

 

K
A

LE
IZ

U
  
R

O
S
A

 



SOBRE (O) VIVER MELHOR 2019 

 

CLAUDIO SERGIO PIMENTEL BASTOS  

CRMV RJ 0182 

55 

LISTA DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA GRATUITOS OU DE 

BAIXO CUSTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI  
 

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA – IPUB/UFRJ 

Av. Venceslau Brás, 71 Fundos - Botafogo/RJ 

Telefone: 39385536 

E-mail: sr5@acd.ufrj.br 

Especialidade: Centros de tratamento do transtorno do pânico 

http://acd.ufrj.br/ipub/assistencia/assistencia.htm 

 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA – UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA 

Rua Ibituruna, 108 Vila Universitária – Casa 04/Tijuca - Telefone: 2574 – 8898 

Av. Ayrton Senna, 2001 Bloco 3 Sala 43 – Barra da Tijuca - Telefone: 3326-1350 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) - Divisão de 

Psicologia Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

Horário de atendimento: De 2ª a 5ª feira, das 8h às 20h/6ª feira, das 8h às 19h. 

Endereço: Avenida Pasteur, 250 – Pavilhão Nilton Campos, Praia Vermelha 

22290-240 – Rio de Janeiro – RJ 

Contato: (21) 2295-8113. 

E-mail: emrp@rio.matrix.com.b 

http://www.psicologia.ufrj.br 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANÁLISE DO RIO DE JANEIRO 

Não há lista de espera; a inscrição é paga. 

Mais informações: (21) 2537-1333; http://sbprj.org.br   

 

CÍRCULO PSICANALÍTICO DO RIO DE JANEIRO 

Rua David Campista, 170, Botafogo 

22261-010 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: 21-2286-6922 / 21-2286-6812 

E-mail: biblio@cprj.com.br 

http://www.psicopedagogia.com.br/clinicas/ www.cprj.com.br 
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LISTA DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA GRATUITOS OU DE 

BAIXO CUSTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI  
 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA - SANTA ÚRSULA 

Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira, de 13:00 às 18:00h. 

Contato: 21 994119681 / Tel.: 21-2554-2500 

Rua Fernando Ferrari, 75, Prédio I, sala 412, Botafogo 

22231-040 – Rio de Janeiro – RJ 

Especialidade: Atendimento psicológico e psicoterápico a pessoas carentes, 

através de psicoterapia 

www.usu.br/ipp/servicos/spa.htm   

 

 UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO  

Rua Marquês de São Vicente, 225, Gávea 

22453-900 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: 21-3114-1001 / 21-021-529-93 

E-mail: webmaste@rdc.puc-rio.br 

http://www.puc-rio.br   

 

CLÍNICA MENTE E CORPO 

Rua Sorocaba, 158 – Botafogo/RJ 

Telefones: 2286-4738 e 3239-1414 

O atendimento psicoterápico, realizado com profissionais de Psicologia, custa 

R$60,00 e cada sessão tem duração de 50min. Para o primeiro atendimento 

basta ligar e agendar entrevista, de segunda a sexta, das 8h às 20h.   

 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL DO RJ 

Rua Barão de Pirassununga, 62 Tijuca 

Tels: 2268-9907 ou 2208-6473 

A primeira sessão custa R$70,00 e as demais deverão ser combinadas com o 

terapeuta. Todos os terapeutas são profissionais de Psicologia, não havendo a 

possibilidade de atendimento com estagiários. 

,

http://www.usu.br/ipp/servicos/spa.htm
mailto:webmaste@rdc.puc-rio.br
http://www.puc-rio.br/
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LISTA DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA GRATUITOS OU DE 

BAIXO CUSTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI  
 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA – UERJ 

Rua São Francisco Xavier, 524 – 10° andar, Sala 10006, bloco D – Maracanã/RJ 

Telefones: 2334-0033 e 2334-0688 

Inscrição todos os meses, exceto em férias e greve. 
 

RODA DE TERAPIA COMUNITÁRIA 

Rua Álvaro Borgerth, 27 Botafogo – Tel: 2197-1500 

(Entre a Rua da Matriz e Rua Real Grandeza) 

As rodas acontecem as quartas-feiras, das 17h00 às 18h30min. 

O grupo é aberto ao público e gratuito. Não há necessidade de fazer inscrição 

e não há compromisso de continuidade. É só chegar e participar.   

 

UNIPSICO 

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 195 s/916, Copacabana 

22020-002 - Rio de Janeiro - RJ 

Tel.: 21-2543-0111 / 21-2244-3712 

E-mail: unipsico@ism.com.b 

www.unipsico-rio.com.br   

 

NÚCLEO DE PSICOLOGIA APLICADA - UNIVERSO 

Setor de Psicologia no campus de Niterói, localizado na Rua Marechal 

Deodoro 217, 7º andar, Centro. O NPA de segunda a sexta feira, das 13h às 

17h, e sábado das 8h às 17h. Informações: 2138-4931. 
 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA ESTÁCIO DE SÁ - RIO DE JANEIRO 

Unidades Estácio que oferecem o serviço:  

Akxe (Avenida Prefeito Dulcídio Cardoso 2.900, Barra da Tijuca, tel. 2432-

3800),  

R9 (Rua André Rocha 838, Taquara, tel. 3312-6100),  

Rebouças (Rua Paula Francinete, 42 - Rio Comprido, tel. 2503-7000),  

Norte Shopping (Avenida Dom Hélder Câmara 5.080, Pilares, tel. 2583-7100),  

Ilha do Governador (Estrada do Galeão 1.900, tel: 2468-1550),  

 

http://www.unipsico-rio.com.br/
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LISTA DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA GRATUITOS OU DE 

BAIXO CUSTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI  
 

UCL - CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA 

Local: Rua 24 de Maio 797 – Méier 

CEP 20950-091 – Rio de Janeiro 

Telefax: (21) 3289-4722 / 3289-4735 

E-mail: spa@celsolisboa.edu.br 

Atendimento: 2ª a 6ª de 09h às 21h. 
 

FAMATH – FACULDADES INTEGRADAS MARIA THEREZA 

O serviço funciona de segunda à sexta-feira de 8h às 22h e aos sábados de 8h 

às 12h. e-mail: spa@famath.com.br Tel: 2707-3502- 2707-3527 

Local: Av. Visconde do Rio Branco, 869 - São Domingos - Niterói 
 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DO IBMR 

Campus Botafogo: Praia de Botafogo 158 Tel.: (21) 2552-8096 

Campus Catete: Rua Corrêa Dutra 133 - Tel.: 21 2557-0001 

Campus Barra da Tijuca: Av. das Américas, 2603 - Tel.: 3544-1187 
 

INSTITUTO DA FAMÍLIA - INFA 

- Rua Alzira Brandão, 459 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ 

Tel: (21) 2567-9899 - infatijuca@ig.com.br 

- Rua Goiás, 132 - Eng. de Dentro - Rio de Janeiro - RJ 

Tel: (21) 2269-0896 - infaengedentro@ig.com.br 

- Rua Pau Brasil, 4 - Itanhangá - Rio de Janeiro - RJ 

Tel: (21) 3154-2003 - infaitanhanga@ig.com.br 

Diretoria Executiva: amorim@ibpinet.com.br 

site: www.infa.org.br - email: infatijuca@ig.com.br 
 

 GRUPO ARCO-ÍRIS 

Psicologia. Agendar uma entrevista inicial pelo telefone 21-2552-5995, de 

segunda à sexta-feira, a partir das 11h. O atendimento acontece as segundas, 

quartas e sextas-feiras, das 14h às 20h. 

http://mixbrasil.uol.com.br/id/psi/rio/rio.shtm 

 

mailto:spa@celsolisboa.edu.br
mailto:spa@famath.com.br
mailto:infatijuca@ig.com.br
mailto:infaengedentro@ig.com.br
mailto:infaitanhanga@ig.com.br
mailto:amorim@ibpinet.com.br
http://www.infa.org.br/
mailto:infatijuca@ig.com.br
http://mixbrasil.uol.com.br/id/psi/rio/rio.shtm
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LISTA DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA GRATUITOS OU DE 

BAIXO CUSTO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI  
 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA ESTÁCIO DE SÁ - RIO DE JANEIRO 

Ilha do Governador (Estrada do Galeão 1.900, tel: 2468-1550),  

Santa Cruz (Rua Felipe Cardoso 1.660, Centro) 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA ESTÁCIO DE SÁ – NITERÓI 

Rua Eduardo Luiz Gomes, 134. Tel.: 2729-8200 
 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA APLICADA DA UFF 

Secretaria do SPA, que fica no Campus do Gragoatá, Bloco N, 5º andar, São 

Domingos, Niterói. Contatos: Professora Kátia Faria de Aguiar – Coordenadora 

do SPA - (21) 96139022 
 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO RIO DE JANEIRO 

A Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro faz atendimentos de psiquiatria 

a preço popular (em dezembro de 2015, o preço era R$50 por mês, 

independente do número de consultas). Há médicas mulheres para quem não 

se sente à vontade com homens. Além disso, alguns dos remédios receitados 

são dados no próprio local, se você não tiver condição de comprá-los. Eles 

também tratam transtornos alimentares - o atendimento era durante a tarde -, 

e tem um núcleo especial pra crianças, que infelizmente é limitado. 

Endereço: Rua Santa Luzia, 206, no centro da cidade. É perto da Praça XV, e o 

metrô mais próximo é na estação Cinelândia. O telefone geral é (21) 2533 

0118. 
 

UNISUAM 

Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) 

Telefones: 2334-0053 / 2334-0131 / 2334-0168 / 2334-0604. 
 

CENTRO PSIQUIÁTRICO RIO DE JANEIRO 

Praça Coronel Assunção, s/n – Praça Mauá. Tel.: 2216-6534 

Apenas para quem mora nos bairros pertencentes a AP1 (Centro, Fátima, Santo 

Cristo, Caju, Mangueira, São Cristóvão e proximidades). 

 

 
 

 

,
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1. Revista Cães e Gatos em 25/12/19: 

http://www.caesegatos.com.br/especialista-aponta-causas-para-elevada-

taxa-de-suic-dio-entre-veterin-rios 

2. Veterinária Atual em 25/12/19: https://www.veterinaria-atual.pt/na-

clinica/suicidio-tres-vezes-mais-prevalente-entre-veterinarios-do-que-

qualquer-outra-classe-profissional/  

3. Wikipedia em 25/12/19: https://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio 

4. Dis-topia Blogspot “O suicídio nas Civilizações”em 17/12/19: 

 http://dis-topia.blogspot.com/2012/01/o-suicidio-nas-civilizacoes-

uma.html  

5. InfoEscola temas de Sociologia “Suicídio” em 25/11/19 : 

https://www.infoescola.com/sociologia/suicidio/ 

6. Centro Espírita Nosso Lar “Suicidas na Visão Espírita” em 17/12/19:  

  http://www.nossolar.org.br/nossolar/n_tema99.php 

7. Fala Universidade em 17/12/19:  

https://falauniversidades.com.br/suicidio-religiao/  

8. Saúde Abril em 18/12/19: 

https://saude.abril.com.br/mente-saudavel/depressao-e-suicidio-ainda-

sao-tabus-para-os-homens-e-jovens-no-brasil/ 

9. Agencia Brasil “ANS incentiva programas específicos para doenças 

mentais de operadoras de Planos de Saúde” em 30/09/19: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-09/setembro-amarelo-

planos-oferecem-programas-de-prevencao-suicidios 

10. Federação Espírita Brasileira livreto em pdf “Suicídio” em 21/09/19: 

https://www.febnet.org.br/wp-content/uploads/2012/11/Livreto-

Suicidio.pdf 

11.  CRMV RJ em 16/05/19: 

http://www.crmvrj.org.br/projeto-sobreoviver-agora-e-acao-permanente-

do-crmv-rj/ 

12. CRMV RJ em 22/05/19: 

http://www.caesegatos.com.br/especialista-aponta-causas-para-elevada-taxa-de-suic-dio-entre-veterin-rios
http://www.caesegatos.com.br/especialista-aponta-causas-para-elevada-taxa-de-suic-dio-entre-veterin-rios
https://www.veterinaria-atual.pt/na-clinica/suicidio-tres-vezes-mais-prevalente-entre-veterinarios-do-que-qualquer-outra-classe-profissional/
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