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RESUMO 

 

A clínica escola veterinária da UNICENTRO realiza atendimento de cães e gatos nas 

diferentes especialidades. Com o objetivo de estudar o perfil da população felina 

assistida pelo pronto atendimento da CEVET, foi realizado um estudo retrospectivo a 

partir da análise de fichas clínicas dos gatos atendidos no triênio 2006-2008. 

 

Palavras-chave: Felinos, doenças, veterinária. 

 

ABSTRACT  

 

The Veterinary Teaching Clinic at the UNICENTRO provides veterinary care to dogs 

and cats in different specialties. In order to study the profile of the feline population 

referred to the CEVET, a retrospective study from the analysis of the clinical reports of 

cats attended in the period from 2006 to 2008 was performed. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da população animal de uma região constitui recurso de grande valia ao 

conhecimento das principais características das espécies estudadas em determinada 

localidade, assim como a distribuição de doenças mais comuns (BALDA, 2004; 

MORENO, 2007).  

Os animais de companhia, muitas vezes, podem ser potenciais transmissores de 

doenças aos proprietários e o diagnóstico preciso pode minimizar a possibilidade desse 

risco. Por outro lado, o conhecimento da distribuição das principais patologias em um 

local auxilia os profissionais a traçar um perfil epidemiológico da população animal 

assistida (SANTOS, 2006). 

Apesar de menos expressiva, quando comparada ao cão, a procura do gato como 

animal de estimação, tem um papel importante no que se refere à interação homem-

animal. Os felinos têm características comportamentais bastante distintas, como sua 

independência e territorialismo e exigem do profissional um cuidado especial para a 

abordagem clínica e terapêutica, constituindo uma população animal com 

particularidades marcantes. 

Este trabalho surgiu da proposta de avaliação da disciplina optativa, “Medicina 

de Felinos”, oferecida no primeiro semestre pelo Departamento de Medicina 

Veterinária. Desta forma, objetivamos traçar um perfil do atendimento clínico de felinos 

na clínica escola da UNICENTRO no triênio 2006/2008, avaliando o sexo dos animais, 

a idade, as raças atendidas, suas principais queixas clínicas e suspeitas diagnósticas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para realizar este trabalho foram resgatadas as fichas clínicas do Setor de 

pequenos animais da clínica escola veterinária (CEVET) da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste do Paraná - UNICENTRO, dos anos de 2006 a 2008. Foi preconizado o 

gato como espécie de estudo assim como seus dados de identificação (nome, idade, 

sexo, raça), queixa principal (motivo da consulta) e suspeita diagnóstica.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No triênio 2006-2008 foram atendidos 81 felinos com idades variando de um 

mês a 12 anos, sendo 45 fêmeas (55,6%) e 36 machos (44,4%). Quanto às raças tivemos 

75% de gatos sem raça definida e 25% com raças especificadas. Os felinos que foram 

levados ao pronto atendimento do CEVET apresentavam queixas principais variadas, 

com diferentes sistemas acometidos conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 – Relação dos sistemas acometidos da população felina no período de 2006 a 

2008 no CEVET-UNCENTRO 

 

 

   ¹ Número de animais 

    

O sistema renal apresentou-se como o principal motivo de consulta. Os felinos 

apresentam algumas predisposições a formação de urólitos, obstrução uretral e doenças 

do trato urinário de uma forma geral, tendo como motivos uma alimentação 

inapropriada, fatores hereditários e infecciosos (NELSON & COUTO, 2006; 

BICHARD & SCHERDING, 2008). Os casos dermatológicos assim como as neoplasias 

apresentaram a mesma distribuição quantitativa, concordando com Brunelle et al., 

Motivo da consulta (n)¹ (%) 

Sistema Renal 

Pele 

Neoplasia 

Sistema Gastroentérico 

Consulta de rotina 

Emergência  

Sistema Músculo-esquelético 

Sistema Respiratório 

16 

11 

11 

10 

10 

9 

7 

7 

19,8 

13,6 

13,6 

12,3 

12,3 

11 

8,6 

8,6 

Total  81 100 
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(1998). Tanto em cães como em gatos a pele é um dos principais motivos que levam os 

animais aos serviços de pronto atendimento veterinário, já as neoplasias têm aumentado 

sua casuística na clínica veterinária de pequenos animais.  

O sistema respiratório ficou com a menor porcentagem embora as doenças desse 

sistema sejam comuns nesta espécie. Entre os possíveis motivos para este fato, podemos 

relacionar o maior número de animais vacinados e com alimentação adequada, o que 

minimiza a possibilidade de doenças respiratórias, já que a imunoprofilaxia associada a 

uma boa alimentação são fatores importantes a saúde do animal, minimizando o risco de 

doenças infecciosas. 

Outro dado avaliado foi a automedicação em medicina veterinária. A 

automedicação é um procedimento caracterizado pela iniciativa de um doente ou 

responsável de utilizar um produto que acredita trazer benefícios no tratamento de 

doenças ou alívio de sintomas. No caso de um cão ou gato, a automedicação é realizada 

por seus proprietários sem prescrição veterinária (SILVA, et al., 2009). O número de 

animais e principais produtos utilizados na automedicação podem ser observados na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Porcentagem de felinos automedicados no período de 2006 a 2008 no 

CEVET-UNICENTRO 

 

Substâncias (n)¹ (%) 

Anticoncepcional 

Antibióticos 

AINES² 

Remédios caseiros 

Colírio 

14 

4 

2 

1 

1 

17,3 

4,9 

2,5 

1,2 

1,2 

Total 22 27 

   ¹ Número de animais 

      ² Antiinflamatório não esteróide 
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Dos 81 animais atendidos 27% foram automedicados por seus proprietários por 

diferentes motivos. Os anticoncepcionais lideraram a lista das substâncias utilizadas e 

por serem substâncias que alteram o metabolismo hormonal pode acarretar inúmeros 

distúrbios, desde irregularidades no ciclo estral até abortos se a medicação for 

administrada de forma inadequada ou mesmo em fêmeas gestantes. A maior parte dos 

medicamentos pode ser adquirida em pet shop’s e casas agropecuárias sem a 

apresentação de receituário veterinário, o que possibilita a utilização de medicamentos 

sem a prescrição do médico veterinário já que este é um procedimento ambulatorial.  

 

CONCLUSÕES 

 

Com este trabalho obtivemos mais informações sobre a população felina da 

região de Guarapuava no que tange as principais doenças apresentadas. Desta forma 

principiamos o estudo regional da distribuição das principais doenças desta espécie 

animal na região. 
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