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Os animais de estimação, sobretudo os gatos, vêm aumentando nos lares brasileiros. A relação 

entre felinos e humanos está cada vez mais forte, sendo muitas vezes considerados membros da família. 
Para esta relação ser benéfica e positiva é imprescindível que os felinos estejam saudáveis e tenham uma 
boa qualidade de vida. O serviço de Medicina de Felinos – Medfel, coordenado pela Profa. Dra. Fernanda 
Amorim da Costa tem como finalidade proporcionar um atendimento especializado e de qualidade aos 
pacientes felinos do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS. Para tanto, um novo espaço dentro do 
HCV/UFRGS foi inaugurado em março de 2015, para que ocorra um atendimento diferenciado visando o 
aperfeiçoamento na clínica médica de felinos domésticos. O serviço proporciona novos conhecimentos 
para alunos, veterinários e professores e beneficia a comunidade em geral pois recebe um atendimento de 
qualidade. Os atendimentos ocorrem de segunda-feira a sexta-feira nos turnos da manhã e tarde, e são 
atendidos por ordem de chegada. Primeiro é feito um cadastro do felino e do tutor. Após, ambos esperam 
em um local próprio e exclusivo para gatos. São atendidos, em média, 40 felinos por semana. O 
atendimento é feito por residentes do HCV-UFRGS supervisionados por professores. Os bolsistas de 
extensão do Medfel participam dos atendimentos, aprendendo sobre as peculiaridades do manejo no 
atendimento de gatos domésticos, e discutem sobre as principais doenças que acometem os felinos. 
Participam também da contenção, exame físico, colheita de materiais para os exames complementares, 
discussão do diagnóstico e realizam o tratamento dos pacientes atendidos. O setor de internação possui 
uma estrutura que visa especialmente proporcionar o bem estar os gatos e as melhores condições de 
tratamento para os felinos, pois todo o setor de internação foi projetado pensando nas necessidades 
comportamentais, de segurança e também na prevenção e proliferação de doenças que acometem esses 
animais, além de ficar longe dos cães atendidos e internados no hospital. No setor de cuidados da 
internação, são realizadas diariamente medidas e procedimentos básicos hospitalares, como técnicas de 
acesso vascular, medicações, oxigenoterapia, fluidoterapia, monitoramento de sinais clínicos, 
atendimento de cuidados em tratamentos intensivos, pós cirúrgicos e também atendimento de 
emergências quando necessários. 
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