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Atualmente, é indiscutível a importância que os animais de companhia têm, para um número cada vez mais 

significativo de pessoas. A população de felinos domiciliados no Brasil foi estimada em 22,1 milhões pelo IBGE no 

ano de 2015. A medicina veterinária tem avançado para garantir a saúde e bem-estar desses animais e, 

paralelamente, de seus tutores (saúde física quando se trata do controle de zoonoses e também saúde emocional, 

quando a relação afetiva ser humano-animal de estimação é considerada). Com o crescente interesse pela medicina 

felina, também se foram descobrindo diversas particularidades da espécie relacionadas a doenças específicas, 

toxicidade de medicamentos e, principalmente, grandes diferenças comportamentais quando comparados aos cães, 

tornando então, a medicina felina uma especialidade veterinária nos dias de hoje. O MEDFEL (Serviço de Medicina 

de Felinos) é um serviço de atendimento especializado em clínica médica de felinos domésticos do Hospital de 

Clínicas Veterinárias da UFRGS (HCV/UFRGS). O espaço destinado ao MEDFEL foi inaugurado no dia 06 de 

março de 2015, tornando-se o local exclusivo para atendimento e internação dos gatos no HCV, separadamente dos 

cães. O novo local conta com dois ambulatórios equipados para fazer o atendimento dos felinos, uma área de 

internação, um espaço para o atendimento de emergências, além de um ambiente de espera para os tutores que 

aguardam consultas. Para atendimento no HCV/UFRGS, senhas são distribuídas aos tutores e as consultas ocorrem 

por ordem de chegada. O MEDFEL conta com uma professora coordenadora, com duas bolsistas de extensão 

remuneradas, além de estagiários voluntários, médicos veterinários residentes e pós-graduandos, os quais são 

responsáveis pelos cuidados com os pacientes internados, sempre supervisionados pelos professores de clínica 

médica de pequenos animais da faculdade de veterinária. As bolsistas de extensão do MEDFEL participam dos 

atendimentos, realizam práticas de contenção e exame físico, colheita de amostras para exames, tratamento dos 

pacientes internados, participam, sempre que possível, das discussões sobre os casos clínicos e diagnósticos, além de 

participarem de encontros semanais técnicos, juntamente com a equipe do MEDFEL. Nesses encontros, são 

apresentados seminários relacionados a assuntos diversos no âmbito da medicina felina. Todas essas atividades 

proporcionam que os alunos, ainda na graduação, vivenciem a rotina da profissão e iniciem precocemente o contato 

com o público. Sendo o HCV/UFRGS um hospital-escola, o ambiente do MEDFEL é de aprendizado constante para 

os alunos e médicos veterinários. O serviço prestado é especializado, a infraestrutura é adequada e os custos são 

acessíveis à população. São atendidos, em média, 40 felinos por semana e as afecções mais recorrentes são: doenças 

do trato urinário superior e inferior, doenças infecciosas, neoplasias, afecções odontológicas e ortopédicas. A 

imunoprofilaxia (vacinação) também é motivo de muitos atendimentos. Em vista das diversas patologias que 

acometem os felinos, a equipe MEDFEL busca aprimoramento diário para qualificar o atendimento clínico dos 

felinos domésticos, e aliado a isso, o ensino e a pesquisa na área. 
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