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RESUMO

Gatos são animais que tem maior necessidade de serem protegidos em
situação estressantes. O estresse e ansiedade em gatos é a porta de
entrada para futuras doenças, são chamadas de respostas biológicas, que
podem ser hormonais e/ou comportamentais, um exemplo disso, é a
doença renal crônica (DRC). A deficiente excreção de sódio e regulação de
fluídos, induzidas pelo estresse, podem levar a uma recuperação
demorada dos valores de pressão arterial após um estímulo estressor e
estimular lesão em órgãos alvo. Partindo desse princípio o intuito desse
estudo é a realização de uma revisão bibliográfica sobre o conceito Cat-
Friendly e como ele poderia ajudar na manutenção do bem-estar dos
felinos nas práticas veterinárias. A revisão bibliográfica foi elaborada a
partir de pesquisas nos periódicos da CAPES, no intervalo de 2018 a 2019.
Os descritores utilizados foram cat-friendly. Foram encontrados 28
resultados, sendo 14 artigos, 11 artigos de jornais e 2 resenhas. O Cat
Friendly Practice (CFP) é um programa desenvolvido pela Associação
Americana de Medicina Felina (American Association of Feline
Practitioners, AAFP Nova Jersey/Estados Unidos), com o intuito de
melhorar o atendimento, tratamento, manejo, ambientação e demais
características envolvidas na saúde e bem-estar dos felinos nas clínicas e
hospitais. Geralmente, a rotina clínica do paciente felino são baseadas nas
práticas com os cães, mas com o felino requer mínima manipulação,
sendo que o veterinário deve garantir que o paciente se sinta confortável
durante o procedimento, permitindo que o gato permaneça na posição
mais natural possível, sem segurar ou conter o corpo de forma
demasiada. Um cobertor ou toalha macia, que de preferência traga o
cheiro do ambiente em que o paciente vive, pode ser útil para colocar o
gato durante as coletas de amostras biológicas. Para que o gato se sinta
ainda mais seguro, é recomendado que se envolva o animal em um pano,
porém sem restringir demais seus movimentos. Os artigos selecionados
trazem o objetivo da inserção do cat-friendly nas práticas veterinárias a
fim de tornar a visita ao veterinário mais agradável, mostrando formas
ideais de manejar o gato antes, durante e após a consulta, retomando os
objetivos de desenvolver um ambiente que respeita o bem-estar felino e,
tendo em vista a equipe veterinária, responsável pelos pacientes
internados, ficam evidentes os cuidados necessários com o paciente
durante a internação e reiterar alternativas que auxiliam o manejo.
Contudo, os estudos apontam para uma nova abordagem para o felino, o
cat-friendly, no qual visa promover a redução das possibilidades de
desenvolver doenças relacionadas ao stress, decorrentes do manejo
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inadequado pelo veterinário e proprietário. Ao entender e respeitar o
comportamento natural do gato, a equipe veterinária pode traçar uma
relação de confiança com o tutor e, com isso, promover saúde para o
animal ao obedecer a técnicas adequadas para felinos, alcançando o mais
completo conceito de bem-estar durante as consultas.  
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