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RESUMO 

O crescente aumento do número de gatos no Brasil com o passar dos anos contribui 

consideravelmente para o aumento de atendimentos médico veterinários, devido à preocupação 

dos proprietários com a saúde e bem-estar do animal, fato que é ressaltado já que muitos 

brasileiros consideram o pet como membro da família. Diante dessas informações, o objetivo do 

trabalho é conhecer as principais afecções que acometem os gatos na clínica de pequenos 

animais do Núcleo Hospitalar Veterinário do Centro Universitário Moura Lacerda durante o 

período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018, através do estudo retrospectivo de dados 

obtidos com os prontuários dos pacientes. Com os resultados obtidos pelo trabalho poderemos 

traçar um perfil epidemiológico dos animais atendidos no hospital que permitirá o estudo acerca 

dos principais diagnósticos, fornecendo maior conhecimento a respeito da prevenção e medidas 

de controle de cada afecção, além de aumentar o bem-estar, saúde e sucesso no tratamento 

dos pacientes atendidos no hospital. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os gatos são animais domésticos que a cada dia ganham espaço no 

mundo pet devido à verticalização das cidades e do aumento das horas de 

trabalho dos proprietários. A estimativa para a população de gatos no Brasil é 

que ela cresça cada vez mais, ultrapassando a população de cães em menos de 

10 anos, com isso, a preocupação com saúde e bem-estar aumentam e, 

consequentemente, causam aumento no número de atendimentos veterinários.  

Dessa forma, torna-se importante conhecer as afecções mais frequentes 

em felinos e traçar perfis epidemiológicos para que sejam traçadas medidas de 

controle e prevenção para as possíveis afecções diagnosticadas na espécie 

felina. 

2. OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo traçar um perfil das principais 

afecções que acometem os felinos relacionando idade, sexo e raça, com o intuito 

de estabelecer possíveis temas para estudos realizados no hospital e traçar 

medidas de controle e prevenção para os animais, aumentando o bem-estar, 

saúde e sucesso no tratamento dos pacientes atendidos no hospital.  



3. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado através do estudo retrospectivo dos 

atendimentos clínicos em gatos realizados no Núcleo Hospitalar Veterinário do 

Centro Universitário Moura Lacerda, localizado em Ribeirão Preto - SP. Foram 

coletadas informações contidas nos prontuários de atendimento dos pacientes 

dentre o período de janeiro/2016 a dezembro/2018. Os animais foram 

classificados quanto a raça, sexo, idade, diagnóstico, sistema acometido, 

sorologia de FIV/FeLV e local de moradia. 

4. DESENVOLVIMENTO  

A predominância de animais Sem Raça Definida (SRD) concorda com 

estudos realizados pelos autores ZARDO (2017) e LIMA et al (2018). Em relação 

ao sexo dos animais atendidos observou-se que os machos foram mais 

recorrentes como observado em XAVIER (2012) e ao contrário de NEIL et al 

(2014). A principal faixa etária durante o período do levantamento foi de adultos, 

seguido de filhotes e idosos, igualmente observado em ZARDO (2017). 

Os principais distúrbios encontrados foram os dermatológicos, em outros 

estudos foi um dos primeiros sistemas acometidos (NEIL et al, 2014; XAVIER, 

2012; ZARDO, 2017), porém não foi o principal. A principal afecção 

dermatológica foi a otite externa, concordando com XAVIER (2012).  

O diagnóstico final mais prevalente foram as fraturas, que comprova os 

dados obtidos por LIMA et al (2018). Em relação ao trato urinário observou-se 

três principais afecções que são a obstrução uretral, cistite intersticial e doença 

renal crônica (DRC), concordando com XAVIER (2012) e ZARDO (2017).  

Por fim, a principal afecção do trato dentário e bucal foi o complexo 

gengivite estomatite, de acordo também com NEIL et al (2014). E de acordo com 

LIMA et al (2018), a lipidose hepática foi a terceira afecção mais encontrada, nos 

nossos estudos ela foi a principal afecção de sistema gastrointestinal 

diagnostica. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

No período de janeiro/2016 a dezembro/2018 foram atendidos 395 

felinos no Núcleo Hospitalar Veterinário do Centro Universitário Moura Lacerda, 



destes atendimentos 87% eram de animais Sem Raça Definida (SRD). Em 

relação ao sexo a maior frequência de atendimento foi em machos (50%). Já em 

relação a idade dos animais atendidos, os animais da faixa etária adulta 

representaram 44% dos atendimentos, seguido dos filhotes com 26% dos 

atendimentos, e os idosos com 13%.  

Quanto ao sistema acometido, 17% dos atendimentos foram 

relacionados a afecções dermatológicas, 12% de musculoesqueléticas e 11% de 

trato urinário e gastrointestinal. Por fim, os principais diagnósticos finais 

encontrados foram fraturas (6%), otites (5%), obstruções uretrais (5%), cistites 

(2%) e complexos respiratórios felinos (2%), como visto na Figura 1. 
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