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Resumo: Diante do aumento da preferência por gatos como animais de companhia, se faz necessária a 

maior compreensão de características inerentes à espécie felina pelos médicos veterinários de pequenos 

animais. Considerando esse fato, os alunos integrantes do grupo de estudos de medicina felina da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) organizaram uma ação de extensão intitulada 1º Cat 

Day UFMS, um dia de palestras voltadas à medicina felina que reuniu profissionais e acadêmicos de 

medicina veterinária de diferentes instituições. 
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EXTENSION ACTION DEVELOPED BY UFMS FELINE MEDICINE STUDY GROUP IN 2019 

 

Abstract: Given the increasing preference for cats as pets, it is necessary to better understand the 

characteristics inherent to the feline species by small animal clinicians. Considering this fact, the students 

of the feline medicine study group of the Federal University of Mato Grosso do Sul (UFMS) organized an 

extension action entitled 1º Cat Day UFMS, a day of lectures focused on feline medicine that brought 

together professionals and academics from veterinary medicine from different institutions. 
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Justificativa e Objetivos 

Com o crescente aumento dos animais de estimação, vem aumentando também a predileção de 

tutores pela criação de gatos por sua facilidade de manejo e serem animais independentes, além de 

ocuparem pouco espaço. Assim, com a transformação de gatos antes de hábitos livres, agora em animais 

domiciliados, torna-se fundamental a compreensão da natureza felina, para minimizar o prejuízo dessa 

mudança. Também, conforme aumenta a interação do animal com seu tutor, aumentam as chances de 

transmissão de doenças, tornando fundamental o papel do médico veterinário no conhecimento e detecção 

precoce das enfermidades de gatos, em especial as zoonoses. De forma inédita, formou-se nesse ano de 

2019, um grupo de acadêmicos do curso de medicina veterinária da UFMS, especialmente interessados em 

medicina felina, criou o Grupo de Estudos de Medicina Felina (GEMFel) que realiza encontros semanais 

para apresentar e discutir temas relacionados ao manejo e enfermidades de felinos. A abordagem da clínica 

médica e terapêutica de felinos é incluída na graduação na disciplina de Clínica Médica e Terapêutica de 

Cães e Gatos, porém, a carga horária é insuficiente para maior detalhamento das particularidades da espécie. 

É oferecida, entretanto, uma disciplina aos residentes de Clínica Médica e Terapêutica de Cães e Gatos, 

uma vez que a casuística de gatos vem aumentando no ambulatório de atendimento do Hospital Veterinário 

da UFMS, bem como nas clínicas particulares da cidade. Desta forma, é de fundamental importância a 

oferta de palestras com médicos veterinários experientes na área pela UFMS, para acompanhar as 

tendências profissionais no estado de Mato Grosso do Sul. 

 

Metodologia 
Foram abordados em um dia, temas relevantes pertinentes à compreensão da natureza dos felinos 

domésticos por meio de palestras com médicos veterinários experientes, visando à melhoria da abordagem 

clínica e terapêutica dos gatos, além da profilaxia de doenças. Os assuntos das palestras incluíram: 

comportamento de felinos domésticos; nutrição básica; endocrinologia; oncologia na medicina felina; 

dermatologia e homeopatia aplicada aos distúrbios comportamentais em felinos. 

O evento aconteceu no anfiteatro da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da 

UFMS, sendo que, para participar foi necessária a doação de 1kg de ração para gatos. A maioria do 

montante arrecadado foi doado para uma organização não-governamental (ONG) que resgata e cuida de 

gatos abandonados, e o restante foi doado para os felinos que residem nas dependências da faculdade. 
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Resultados 
Nos períodos manhã e tarde, compareceram 142 ouvintes entre acadêmicos e profissionais e mais 

de 150 kg de ração para gatos foram arrecadados e posteriormente doados à ONG Amicats e para os felinos 

da FAMEZ.  

 

Conclusões 

Podemos observar um grande interesse e envolvimento de acadêmicos com a prática da medicina 

felina, visto que a tendência mundial é o aumento cada vez maior de gatos como animais de companhia. 

Os temas abordados trouxeram conhecimentos visando mais capacitação ao atendimento de gatos nas 

clínicas, de maneira apropriada para a espécie, quebrando paradigmas e mitos há muito arraigados na 

população brasileira que ainda muitas vezes vê o gato como animal feral, independente e que não necessita 

de cuidados veterinários. 

 

 


