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Resumo  

O carcinoma mamário em gatos é uma neoplasia com uma prevalência alta (a terceira mais 

comum), principalmente nas fêmeas e com uma agressividade elevada. É importante 

compreender todos os fatores com um envolvimento significativo nas diferentes etapas do 

desenvolvimento e da progressão da doença. A nutrição assume um papel relevante. 

A nutrição em gatos com doença neoplásica ainda é uma área pouco estudada, em 

consequência as intervenções ao nível desta ligação têm frequentemente de ser extrapoladas 

de estudos feitos noutras espécies. É imprescindível um entendimento profundo sobre a 

influência da nutrição no desenvolvimento da doença, na qualidade de vida após o 

diagnóstico, na manutenção de um estado nutricional normal durante a doença e na sua 

interação com o tratamento. Este entendimento é fundamental, não só para o maneio 

específico do animal após o diagnóstico, mas também idealmente para o desenho de medidas 

profiláticas. 

A revisão bibliográfica sobre a relação da nutrição e do carcinoma mamário permitiu-me a 

identificação de vários nutrientes com um papel importante no maneio de gatos com 

carcinoma mamário como por exemplo hidratos de carbono digestíveis, fibra, lípidos, ácidos 

gordos ómega-3, o rácio ómega-6: ómega-3, proteína, arginina, selénio, ferro, zinco, vitamina 

D, vitamina E, vitamina A, além de outros fatores chave e nutracêuticos que já foram 

estudados e relacionados a terapêutica nutricional do carcinoma mamário noutras espécies.   

Os objetivos deste trabalho é a análise dos planos nutricionais de gatas diagnosticadas 

com carcinoma mamário implementados na prática clínica e a sua comparação com a 

informação recolhida durante a revisão bibliográfica. Bem como a elaboração de uma 

recomendação nutricional para cada caso. 

Ainda não existem linhas de orientação estruturadas por especialistas para o maneio 

nutricional de gatos com neoplasia. Esta ausência deve-se à insuficiência de dados 

relativamente ao benefício clínico de aspetos específicos, como por exemplo do tipo de dieta, 

do tipo de suplementação ou modo de alimentação. 

Devido ao reduzido número de estudos e consequente falta de evidência científica, conclui-

se que o maneio nutricional na prática clínica é atualmente baseado no recurso a perfis 

nutricionais que mostraram algum efeito positivo no controlo das alterações nutricionais 

induzidas pela neoplasia ou pelo tratamento em outras espécies e em outros tipos de 

neoplasia, ou deduzidos com recurso ao raciocínio lógico. Conclui-se assim que é urgente 

investir em estudos bem delineados, bem controlados e em larga escala, possivelmente 

multicêntricos, de modo a aumentar a evidência relativa ao maneio nutricional de gatos com 

carcinoma mamário. 
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Abstract 

Mammary carcinoma in cats is a neoplasm with a high prevalence (the third most common), 

mainly in females and with a high aggressiveness. It is important to understand all the factors 

with significant involvement in the different stages of disease development and progression. 

Nutrition plays an important role. 

Nutrition in cats with neoplastic diseases is still a poorly studied area, so interventions at 

this level often must be extrapolated from studies done on other species. A thorough 

understanding of the influence of nutrition on disease development, quality of life after 

diagnosis, maintenance of normal nutritional status during disease and its interaction with 

treatment is essential. This understanding is fundamental, not only for the specific 

management of the animal after the diagnosis, but also ideally for the design of prophylactic 

measures. 

The literature review on the relationship between nutrition and mammary carcinoma has 

allowed me to identify several nutrients with an important role in the management of mammary 

carcinomas such as digestible carbohydrates, fiber, lipids, omega-3 fatty acids, omega-6 ratio: 

omega-3, protein, arginine, selenium, iron, zinc, vitamin D, vitamin E, vitamin A, plus other key 

factors and nutraceuticals that have already been studied and related to mammary cancer 

nutritional therapy in other species. 

The objectives of this work are the analysis of the nutritional plans of cats diagnosed with 

mammary carcinoma implemented in the clinical practice and their comparison with the 

information collected during the bibliographic review. As well as the elaboration of a nutritional 

recommendation for each case. 

There are yet no expert guidelines for the nutritional management of cats with neoplasia. 

This absence is due to insufficient data regarding the clinical benefit of specific aspects, such 

as the type of diet, the type of supplementation or mode of feeding. 

Due to the small number of studies and consequent lack of scientific evidence, it is 

concluded that nutritional management in clinical practice is currently based on the use of 

nutritional profiles that have shown some positive effect on the control of nutritional changes 

induced by neoplasia or treatment in other species and in other types of neoplasia or deduced 

by means of logical reasoning. It is therefore concluded that there is an urgent need to invest 

in well-designed, well-controlled and large-scale, possibly multicenter, studies in order to 

increase the evidence regarding the nutritional management of cats with mammary carcinoma. 

 

Key words: cat, neoplasia, mammary carcinoma, nutrition, nutritional plan, diets. 
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1. Revisão Bibliográica 

I. Introdução 

O carcinoma mamário representa cerca de 17% das neoplasias diagnosticadas em 

gatas (Pinto, 2009), na sua maioria não castradas de raça Europeu comum ou Siamês, 

com uma idade compreendida entre os 10 e os 12 anos (Pinto, 2009; Morris, 2013; 

Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013).  

As neoplasias mamárias são a terceira neoplasia mais comum nos felinos 

(Travassos, 2001; Pinto, 2009; von Euler, 2011; Hassan et al., 2017), estimando-se que 

mais de 80% sejam malignos (Pinto, 2009; Robinson, 2013; De Campos et al., 2014).  

É geralmente diagnosticado em estadios avançados, onde já há infiltração ganglionar 

e/ ou metástases à distância (von Euler, 2011). Em consequência, é a neoplasia que 

provoca maior número de mortes em gatos (Hassan et al., 2017) e as principais causas 

são a recidiva tumoral ou a metastização. O óbito costuma ocorrer 6 a 12 meses após 

o diagnóstico de carcinoma (Travassos, 2001; Morris, 2013; Hassan et al., 2017). 

O carcinoma mamário apresenta diversos fatores de risco, tais como: a idade, a raça 

e fatores hormonais que possuem um papel já identificado na etiologia desta doença 

(Pinto, 2009; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). Contudo um gato que apresente 

um ou mais destes fatores não manifestará impreterivelmente esta neoplasia, nem se 

pode concluir que os fatores de risco apresentados pelo animal com neoplasia sejam o 

agente causal da mesma (Pinto, 2009). 

Alguns fatores alimentares como o tipo de dieta, alimentos e nutrientes específicos, 

o peso corporal (PC) e a condição corporal (CC) do animal exercem efeitos no 

desenvolvimento do carcinoma mamário (Pinto, 2009; Saker e Selting, 2010; Ramsey, 

2012). 

A avaliação nutricional do animal deve ser efetuada logo que o carcinoma mamário 

seja diagnosticado e deve ser de imediato implementado um plano nutricional 

individualizado (Saker e Selting, 2010; Ramsey, 2012; Mauldin, 2017), que deverá ser 

cuidadosamente monitorizado. Este apoio e vigilância do plano nutricional tem como 

objetivo evitar que o doente entre em estado de malnutrição e permite mitigar possíveis 

efeitos adversos não só dos tratamentos, como da própria neoplasia (Saker e Selting, 

2010; Mauldin, 2017). 

Na avaliação nutricional, a CC do doente oncológico ocupa um papel de destaque. 

Estes doentes apresentam frequentemente desvios a uma CC normal, desde a 
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obesidade à caquexia (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2017). Estas duas situações 

clínicas influenciam o prognóstico do doente e a sua qualidade de vida (Mauldin, 2017). 

Na maioria dos casos o tratamento selecionado é cirúrgico recorrendo-se a 

mastectomia uni ou bilateral (von Euler, 2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013), posteriormente, em alguns casos clínicos, é aplicada quimioterapia 

como terapia adjuvante à cirurgia (Moore, 2006). Estas duas modalidades terapêuticas 

podem resultar em distúrbios alimentares, em particular na diminuição do apetite, com 

a consequente diminuição da ingestão, pelo que a monitorização por parte do tutor e as 

reavaliações pelo veterinário são essenciais (Saker e Selting, 2010). De facto, a terapia 

de suporte deve ter como base a nutrição (Saker e Selting, 2010) pois o prognóstico 

(Ramsey, 2012; Mauldin, 2017) do animal é influenciado pela sua CC e estado 

nutricional. A maior limitação a esta recomendação resulta do facto de a maioria dos 

dados que apontam neste sentido, não terem origem em estudos realizados em gatos, 

mas sim em outras espécies (Pinto, 2009; Saker e Selting, 2010), pelo que torna 

necessária a sua validação nesta espécie. 

Os estudos mostram uma ligação óbvia entre a nutrição e a neoplasia. As neoplasias 

mamárias em gato têm elevada incidência e agressividade o que origina animais com 

rápido declínio do estado nutricional com a progressão da doença, pelo que é 

necessária mais investigação sobre o maneio nutricional eficaz, tanto profilático como 

terapêutico. 

 

Idade 

O diagnóstico de carcinoma mamário em gatos  é, predominantemente, feito em 

gatos com uma idade média entre 10  a 12 anos (Moore, 2006; von Euler, 2011; Morris, 

2013; Robinson, 2013). Contudo esta doença é relatada em gatos com idades que 

variam entre os 9 meses e os 23 anos (Pinto, 2009; von Euler, 2011). 

O facto do diagnóstico ser, frequentemente, realizado em gatos com idade entre os 

10 a 12 anos pode estar relacionado com o aumento do risco de aparecimento destas 

neoplasias com a idade (Moore, 2006; Robinson, 2013), que só se torna significativo a 

partir dos 7-9 anos, continuando a aumentar até aos 12-14 anos (Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013). 

 

Raça  

Os estudos epidemiológicos mostram que há predisposição racial para o 

aparecimento de neoplasia mamária maligna (NMM). A raça siamesa detém uma maior 

incidência que as restantes raças (von Euler, 2011; Morris, 2013) e o diagnóstico de 
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tumores mamários nesta raça é feito em animais mais jovens do que a idade média de 

diagnóstico noutras raças (von Euler, 2011; Morris, 2013). Contudo, Morris et al. relata 

uma maior incidência não só em Siameses como noutras raças Orientais (Morris, 2013). 

A raça Europeu Comum, devido ao grande número de indivíduos desta raça, também 

mostra uma incidência aumentada de carcinoma mamário (Morris, 2013). 

 

Hormonais  

As gatas intactas exibem um risco sete vezes superior de desenvolver este tipo de 

neoplasia do que gatas castradas (von Euler, 2011; Morris, 2013). A ovariohisterectomia 

(OVH) é, por isso, a forma mais eficaz de prevenir o aparecimento de tumores mamários 

malignos (Pinto, 2009), no entanto este efeito protetor diminui com o crescimento do 

animal (de Rooster e Porters, 2017). Se a OVH for realizada antes dos 6 meses a 

redução de risco é de 91%, entre os 7 e os 12 meses é de 86%, e entre os 13 e 24 

meses será de 11%, não sendo encontrado nenhum benefício depois dos 2 anos, em 

relação ao aparecimento de tumores mamários malignos (Pinto, 2009; von Euler, 2011). 

A redução no efeito protetor da OVH pode dever-se à exposição da gata a hormonas 

reprodutivas durante os ciclos éstricos (Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 

2013; Witzel, 2017). 

A gestação e a lactação não foram associadas a uma diminuição de risco na 

manifestação de neoplasias mamárias malignas (Pinto, 2009; Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013). 

A utilização de contracetivos com base em estrogénio não parece ter efeito no 

desenvolvimento de tumores mamários (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

Enquanto que gatos tratados com progestagénios apresentaram um aumento no risco 

de aparecimento de tumores mamários malignos (von Euler, 2011; Morris, 2013; 

Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013).  

A administração de progestagénios deve ser prolongada e regular para contribuir para 

o aparecimento de NMM (Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). A 

administração curta ou irregular provoca, na maioria dos casos, hiperplasia fibro-epitelial 

(Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

O tecido mamário normal e as lesões displásicas expressam recetores de estrogénio 

e progesterona (Pinto, 2009; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) e em 

neoplasias benignas alguns recetores de progesterona remanescem (Pinto, 2009). 

Contudo, o carcinoma mamário evidencia um número diminuto de recetores de 

estrogénio (Pinto, 2009; von Euler, 2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 

2013) e progesterona (Pinto, 2009; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) 

que parece estar relacionado com a redução do tecido epitelial normal  e com o reduzido 
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nível de diferenciação destes tumores (Pinto, 2009), o que é consistente com a elevada 

taxa de malignidade e o comportamento agressivo desta neoplasia em felinos 

(Travassos, 2001; Robinson, 2013).  

 

Nutrição 

A nutrição é outro fator envolvido na incidência de carcinoma mamário (Pinto, 2009). 

Existe evidência científica que mostra que fatores nutricionais que alterem a composição 

corporal numa etapa precoce da vida do animal podem ter um papel no desenvolvimento 

de neoplasias mamárias caninas (Pinto, 2009; Saker e Selting, 2010). 

Lund et al. (2006) observaram que a obesidade em gatos aumentava o risco de 

desenvolvimento de neoplasias onde se encontrava incluída a NMM, todavia, em felinos 

domésticos, ao contrário de outras espécies , a relação entre obesidade e NMM não foi 

ainda definitivamente estabelecida (Morris, 2013). 

Alguns estudos em cães mostraram uma associação entre NMM e a obesidade 

(German, 2006). Fatores como a obesidade no primeiro ano de idade (Alenza et al., 

1998; Philibert et al., 2003; Pinto, 2009; Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013) e uma 

CC acima do normal um ano antes do diagnóstico de carcinoma mamário estão 

relacionados com uma maior prevalência de neoplasias mamárias em cães (Alenza et 

al., 2000; Pinto, 2009; Saker e Selting, 2010). Está igualmente descrito que o risco de 

aparecimento desta neoplasia diminui em cães intactos e castrados com CC normal 

entre os 9 e os 12 meses (Philibert et al., 2003; Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013). 

Em roedores a obesidade foi relacionada com um aumento na incidência de tumores 

mamários (Pinto, 2009), tal como em mulheres na pós-menopausa (German, 2006; 

Mauldin, 2013). 

Relativamente aos tipos de dieta, Nunes et al. (2011) sugerem uma predisposição 

para o desenvolvimento de neoplasias mamárias em gatas alimentadas com dietas 

mistas, isto é, misturas de dietas comerciais e caseiras que no seu conjunto se revelam 

desequilibradas e/ou incompletas e que apresentam  elevada densidade energética, ou 

são ingeridas em quantidades excessivas (Nunes et al., 2011). 

Estudos feitos em roedores mostraram uma relação entre desenvolvimento de 

tumores mamários e dietas caseiras (Pinto, 2009) ou dietas com alto teor em gordura 

(Shofer et al., 1989; Pinto, 2009), enquanto que  dietas com alto teor de proteína foram 

associados com uma redução da prevalência tumoral (Shofer et al., 1989).  

Em humanos, uma dieta com baixo teor de fibra e alto teor em gordura está ligada 

ao aparecimento de neoplasias malignas da mama (Saker e Selting, 2010).  
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Alguns estudos sugeriram que uma dieta com alto teor de proteína e gordura pode 

aumentar o risco de desenvolvimento de neoplasia mamária em cães (Shofer et al., 

1989). 

Um estudo mostrou que o consumo regular de alimentos caseiros, principalmente 

carne vermelha, estaria relacionado com o desenvolvimento de neoplasias mamárias 

em cães (Alenza et al., 1998; Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013). Do mesmo modo, 

a ingestão de dietas caseiras está relacionada com uma maior incidência destes 

tumores em cães (Alenza et al., 2000; Saker e Selting, 2010). 

O consumo de carne vermelhas, carne processada (Requejo e Rubio Rodríguez, 

2015; Bail, Meneses e Demark-Wahnefried, 2016) e produtos lácteos está associado ao 

desenvolvimento de neoplasias em humanos (Requejo e Rubio Rodríguez, 2015). 

Segundo estudos epidemiológicos, uma dieta com antioxidantes proveniente de 

frutas (Pinto, 2009; Albuquerque, Baltar e Marchioni, 2014; Requejo e Rubio Rodríguez, 

2015) e vegetais (Bail, Meneses e Demark-Wahnefried, 2016) parece diminuir o risco 

de desenvolvimento de neoplasias mamárias em humanos (Pinto, 2009; Albuquerque, 

Baltar e Marchioni, 2014; Requejo e Rubio Rodríguez, 2015; Bail, Meneses e Demark-

Wahnefried, 2016) e roedores (Pinto, 2009). Em humanos alimentos como a soja e o 

peixe também evidenciam  efeitos preventivos em algumas neoplasias (Albuquerque, 

Baltar e Marchioni, 2014; Requejo e Rubio Rodríguez, 2015).  

Relativamente ao consumo de organismos geneticamente modificados e alimentos 

processados não existe evidência que tenham um papel no desenvolvimento de 

neoplasias em animais de companhia (Saker, 2014a). 

 

Outros  

Existem outros fatores predisponentes e protetores associados ao aparecimento de 

carcinoma mamário, como por exemplo um animal com história de neoplasia benigna 

de mama exibe, frequentemente, um aumento no risco de desenvolvimento de tumores 

mamários malignos (Pinto, 2009). 

Foram mensurados valores elevados de cicloxigenase-2 (COX-2) em tumores 

mamários malignos, e está a ser estudado o seu papel como agente carcinogénico 

(Pinto, 2009). Sugere-se que este efeito esteja associado à estimulação da angiogénese 

e à supressão da apoptose através do seu papel na libertação de prostaglandinas (Pinto, 

2009). 

Alguns estudos tentaram mostrar uma relação entre o desenvolvimento de tumores 

mamários e o vírus da leucemia felina (Felv), o vírus RD-114 (Pinto, 2009) e vírus 

análogos ao do tumor mamário dos ratos (Travassos, 2001). Embora o Felv tenha sido 

detetado num terço dos tumores malignos e o RD-114 em mais de metade (Pinto, 2009) 
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não há evidência definitiva que mostre que estes vírus são agentes etiológicos desta 

neoplasia (Morris, 2013).  

A irradiação de cães com raios X não mostrou qualquer resultado sobre a incidência 

de tumores mamários, no entanto desenvolveram as neoplasias mamárias numa idade 

mais precoce (Pinto, 2009). 
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II. Apresentação clínica 

Os gatos possuem 4 pares de glândulas mamárias, 2 pares craniais e 2 pares 

caudais (Pinto, 2009; Morris, 2013). As cadeias craniais drenam no linfonodo axilar e as 

cadeias caudais no linfonodo inguinal superficial (Pinto, 2009). 

As neoplasias mamárias afetam maioritariamente gatas mais velhas e intactas 

(Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013), ou gatas esterilizadas após os 

dois anos de idade (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). Contudo, embora seja raro, 

também podem afetar machos (Pinto, 2009; Morris, 2013), principalmente gatos com 

alterações hormonais (Pinto, 2009). 

Os tumores mamários são detetados por palpação das glândulas mamárias todavia, 

se necessário, deve ser feita a tricotomia da zona para uma inspeção mais detalhada 

(Morris, 2013). 

Algumas fontes apontam os pares mamários caudais como sendo as cadeias mais 

afetadas pelo carcinoma mamário (Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 

2013), enquanto outras afirmam que as cadeias mamárias detêm a mesma 

probabilidade de desenvolverem a neoplasia (Pinto, 2009; von Euler, 2011). 

Os gatos podem apresentar carcinomas mamários inflamatórios embora sejam 

infrequentes (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). O seu comportamento 

inflamatório altera a drenagem linfática pelo que as glândulas mamárias podem 

encontrar-se edemaciadas, hipertérmicas e dolorosas (Morris, 2013). Esta 

apresentação pode ser difícil de diferenciar de casos de hiperplasia fibro-epitelial, no 

entanto esta doença afeta principalmente  gatos jovens (Morris, 2013). 

O carcinoma mamário inflamatório também foi descrito como alteração secundária 

no pós-cirúrgico de mastectomias com incisões não cicatrizantes, edema ou rejeição de 

sutura (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

Os gatos apresentam frequentemente múltiplas massas mamárias (Pinto, 2009; 

Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) que estão presentes em mais do 

que uma glândula (Pinto, 2009; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) e 

são, na sua maioria, ipsilaterais (Morris, 2013). Estas massas podem incluir tipos 

histológicos diferentes (Travassos, 2001). Deve ter-se em conta a possibilidade de 

algumas massas serem metástases, que se desenvolvem por via linfo-hematogénica, a 

partir do tumor primário (Travassos, 2001). 

Possuem características infiltrativas devido à sua agressividade e podem encontrar-

se ulceradas ou aderidas aos tecidos envolventes (von Euler, 2011). Tumores com 

maiores dimensões exibem muitas vezes ulceração, inflamação ou infeção (Sorenmo, 

Worley e Goldschmidt, 2013). 
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A maioria das neoplasias mamárias malignas felinas são diagnosticadas em estadios 

mais avançados (von Euler, 2011) e devido ao seu comportamento agressivo podem, 

no momento do diagnóstico, exibir metástases nos linfonodos (von Euler, 2011; 

Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Antunes, 2014), pelo que os linfonodos devem 

ser sempre alvo de exame (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 
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III. Diagnóstico e exames complementares 

O primeiro passo do diagnóstico é o exame físico, em que deve ser avaliada a 

consistência, o número, local, tamanho e rapidez de desenvolvimento das lesões, assim 

como eventuais sinais de aderência aos tecidos envolventes, deformações dos mamilos 

e ulceração da pele (Pinto, 2009; von Euler, 2011). 

Existe uma grande dificuldade em fazer um diagnóstico imediato de malignidade 

recorrendo unicamente ao exame físico  é, por isso, essencial realizar uma citologia ou 

biópsia (Morris, 2013). As citologias por punção aspirativa com agulha fina (PAAF) são 

o método mais usado para o diagnóstico de neoplasias mamárias (Morris, 2013), em 

particular em gatas quando em comparação com cadelas, por possuirem um padrão 

neoplásico mais heterogéneo.  

Contudo muitos tumores malignos possuem poucos sinais citológicos indicativos da 

sua malignidade e alguns tumores malignos possuem zonas com características 

benignas, o que dificulta o diagnóstico (Pinto, 2009). Deve por isso ser feita uma biópsia 

sempre que a citologia seja inconclusiva (Dickinson, 2017). 

A análise histopatológica é essencial porque permite identificar o tipo de tumor, 

discernir o grau de diferenciação, avaliar o crescimento e o grau de infiltração dos 

tecidos e vasos envolventes (Pinto, 2009). Se a análise histopatológica da massa for 

realizada após a sua excisão é possível avaliar se as margens de tecido não neoplásico 

em redor da massa são suficientes (Pinto, 2009). 

A presença de metastização regional é avaliada através da palpação, citologia ou 

biópsia dos linfonodos (Morris, 2013) axilares e inguinais superficiais (Sorenmo, Worley 

e Goldschmidt, 2013). Mesmo que não se encontre evidência do envolvimento dos 

linfonodos regionais deve ser pesquisada a presença de metastização à distância (Pinto, 

2009). A metastização à distância afeta principalmente o pulmão (Pinto, 2009; von Euler, 

2011; Hassan et al., 2017). Contudo podem ser encontradas metástases no fígado 

(Pinto, 2009), no osso (Morris, 2013; Zhu, 2017), na pleura (Pinto, 2009; von Euler, 

2011), nos linfonodos pré-escapulares (Pinto, 2009), esternais (Moore, 2006; Morris, 

2013) ou inguinais profundos, no diafragma, nas glândulas adrenais, no coração, na 

pele (Pinto, 2009), nos rins (Pinto, 2009; von Euler, 2011) e no baço (von Euler, 2011). 

Animais que desenvolvem metástases na pleura exibem frequentemente efusão 

pleural (Pinto, 2009; von Euler, 2011), e nessas situações deve ser feita a recolha e 

citologia do líquido pleural (Moore, 2006; von Euler, 2011; Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013). 

Como os tumores malignos aparecem com maior frequência em gatos mais velhos 

(Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) deve ser feita uma avaliação geral 
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no momento do diagnóstico de carcinoma mamário, de modo a detetar a presença de 

doenças concomitantes (Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013).  

As radiografias torácicas com três projeções são essenciais para a pesquisa de 

metástases (Moore, 2006; von Euler, 2011; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Biller 

et al., 2016), em que não deve ser esquecida a avaliação dos linfonodos esternais e 

bronquiais (von Euler, 2011). 

Deve ser realizada radiografia abdominal em gatos que evidenciem massas nos dois 

pares de cadeias mamárias caudais de forma a avaliar os linfonodos ilíacos (von Euler, 

2011). A ecografia abdominal pode ser realizada para a investigação de metástases 

abdominais (von Euler, 2011; Biller et al., 2016) e para a procura de alterações 

provocadas por doenças concomitantes (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

Outros exames que devem ser efetuados para a avaliação da condição geral do 

animal e deteção de comorbidades são: o hemograma, o painel de bioquímico (Moore, 

2006; von Euler, 2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013), o 

ionograma (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013), as provas de coagulação (Pinto, 

2009) e a concentração de T4 sérica (Moore, 2006; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 

2013).  A realização de provas de coagulação é particularmente importante no caso de 

existir reação inflamatória intensa, uma vez que provoca frequentemente coagulação 

intravascular disseminada (Pinto, 2009; von Euler, 2011). 

A urianálise (Moore, 2006; von Euler, 2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013) e o estatuto de vírus da imunodeficiência felina e Felv (Moore, 2006; 

Morris, 2013) são também análises importantes para a elaboração de um histórico 

clínico atual e completo. O estatuto viral ainda não se encontra relacionado com o 

desenvolvimento de carcinoma mamário é, porém, um dado importante a considerar e 

que pode influenciar o tratamento se este incluir quimioterapia (Morris, 2013). 

No caso da síndrome paraneoplásica as principais alterações detetadas são 

trombocitose, eosinofilia (particularmente no carcinoma anaplásico), basofilia, 

hipoglicémia e hipercalcemia (Pinto, 2009; von Euler, 2011). 

Os diagnósticos diferenciais para nódulos mamários são: os tumores mamários 

malignos, os tumores mamários benignos, os tumores cutâneos e subcutâneos, as 

mastites e as hiperplasias/displasias mamárias (Pinto, 2009). 

 

 

 

 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

29 
 

IV. Classificação histopatológica 

Como descrito anteriormente as neoplasias mamárias em felinos são 

maioritariamente malignas (Travassos, 2001; Robinson, 2013). 

A classificação utilizada, proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS, quadro 

1), recorre a um método de morfologia descritiva, em que a denominação do tumor 

resulta da junção dos padrões arquiteturais presentes, referenciando o predominante 

em primeiro lugar (Travassos, 2001; Pinto, 2009). Devido à grande quantidade de 

combinações possíveis, a relação entre prognóstico e tipo histológico encontra-se 

dificultada (Travassos, 2001). A necessidade de adoção de outro sistema de 

classificação do qual seja possível retirar elações sobre o prognóstico torna-se 

essencial, sendo um exemplo o sistema apresentado por Travassos (2001). 

 

Quadro 1. Classificação histopatológica de NMM felinas segundo a OMS. 

Neoplasias Malignas 

Classificação histopatológica 

Carcinoma não infiltrativo (in situ) 

Carcinoma tubulopapilar 

Carcinoma sólido 

Carcinoma cribriforme 

Carcinoma das células escamosas 

Carcinoma mucinoso 

Carcinossarcoma 

Carcinoma ou Sarcoma em neoplasia benigno 

Adaptado de Pinto (2009) 

 

Os carcinomas complexos contém células neoplásicas mioepiteliais e epiteliais, e 

parecem apresentar um melhor prognóstico (Travassos, 2001; von Euler, 2011; Morris, 

2013). 

 

V. Estadiamento 

É essencial realizar o estadiamento da doença após o diagnóstico de carcinoma 

mamário, de forma a determinar a extensão do envolvimento local e à distância e se 

proceder à escolha e implementação de um tratamento (Morris, 2013). O estadiamento 

é um fator que influencia o prognóstico, em que animais com um estadio mais 

avançado têm tempos médios de sobrevivência (TMS) menores (Biller et al., 2016). 
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O sistema de estadiamento usado nos tumores mamários felinos é o Sistema de 

Owen modificado (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) e está representado no 

quadro 2. 

 

Quadro 2. Estadiamento clínico de NMM felina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadio 

clínico 

Diâmetro da 

neoplasia (T) 

Linfonodos 

regionais (N) 

Metástases 

(M) 

I <2 cm (T1) Negativo (N0) Negativo (M0) 

II 2-3 cm (T2) Negativo (N0) Negativo (M0) 

III 

T1 ou T2 Positivo (N1) Negativo (M0) 

>3 cm (T3) N0 ou N1 Negativo (M0) 

IV Qualquer T Qualquer N Positivo (M1) 

Adaptado de Pinto (2009); Morris (2013); Sorenmo et al. (2013) 
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VI. Fatores de prognóstico histopatológico  

Existem vários sistemas de classificação histopatológica para gatos, a maioria 

derivados do sistema Elston e Ellis (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). Neste 

sistema os tumores são avaliados conforme a sua diferenciação (Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013) e têm como base o grau de formação tubular, o grau de 

pleomorfismo nuclear e o número de mitoses (Travassos, 2001; Moore, 2006; Antunes, 

2014). 

O quadro 3 ilustra as variáveis do sistema Elston e Ellis e o quadro 4 mostra os 

possíveis resultados da avaliação da neoplasia, em que uma maior classificação traduz-

se numa maior indiferenciação (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

 

Quadro 3. Sistema de classificação histopatológica de NMM. 

Formação tubular Pleomorfismo nuclear 

Mitoses/ 10 

High power 

field (HPF) 

>75% da massa 

neoplásica [1 ponto] 

Núcleo pequeno regular ou 

uniforme ou nucléolo ocasional [1 

ponto] 

0-7 [1 ponto] 

10- 75% da massa 

neoplásica [2 pontos] 

Variação moderada de tamanho e 

forma nuclear, núcleo 

hipercromático, nucléolos 

presentes [2 pontos] 

8-14 [2 pontos] 

<10% da massa 

neoplásica [3 pontos] 

Variação de tamanho nuclear 

marcada, núcleo hipercromático 

com um ou mais nucléolos 

proeminentes [3 pontos] 

>15 [3 pontos] 

Adaptado de Sorenmo et al. (2013)  

 

Quadro 4. Grau de malignidade baseado no sistema de classificação histopatológica. 

Total Grau de malignidade 

3 a 5 
pontos 

I (baixo): bem diferenciado 

6 a 7 
pontos 

II (intermédio): diferenciação moderada 

8 a 9 
pontos 

III (alto): pouca diferenciação 

Adaptado de Sorenmo et al. (2013) 
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O prognóstico pode ser avaliado através do grau de diferenciação da neoplasia 

(Travassos, 2001; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Biller et al., 2016), da invasão 

vascular (von Euler, 2011; Robinson, 2013) e da presença de metástases nos linfonodos 

(Travassos, 2001; Moore, 2006; von Euler, 2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013; Biller et al., 2016). Gatos com carcinoma mamário inflamatório têm 

um pior prognóstico (Morris, 2013), mesmo quando submetidos a um tratamento 

paliativo com anti-inflamatórios (esteroides ou não esteroides) e a radioterapia (Pinto, 

2009). A agressividade biológica dos carcinomas mamários da gata evidencia a 

necessidade de pesquisa de outros fatores prognósticos. Na Medicina Humana é feita 

a avaliação da presença de marcadores moleculares nestas neoplasias, o que ajuda na 

determinação do prognóstico. Em Medicina Veterinária o número de estudos é ainda 

diminuto (Travassos, 2001). 
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VII. Fatores prognósticos clínicos 

A maioria dos estudos sobre fatores prognósticos em gatos com tumores mamários 

existentes não são prospetivos ou aleatórios, o que origina resultados tendenciosos e 

variados (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013).  

Alguns estudos reportam que gatos mais velhos têm um pior prognóstico, no entanto 

estudos mais recentes e com maior evidência científica não relataram uma associação 

entre a idade do animal e o prognóstico (Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 

2013). 

O tamanho do tumor é um dos fatores clínicos prognósticos utilizados, uma vez que 

está diretamente relacionado com o TMS (Travassos, 2001; Moore, 2006; von Euler, 

2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Biller et al., 2016). Os 

tumores são avaliados em três categorias: menor que 8 cm3 ou com menos de 2 cm de 

diâmetro; maior que 8 a 27 cm3 ou com mais de 2 a 3 cm de diâmetro; e por fim maior 

que 27 cm3 ou com um diâmetro maior que 3 cm (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 

2013). 

Gatos Europeus comuns exibem melhores resultados prognósticos do que gatos de 

raça pura (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013).Gatos siameses, como já descrito 

anteriormente, denotam um pior prognóstico que Europeus comuns (Sorenmo, Worley 

e Goldschmidt, 2013). 

O tipo de tratamento também tem efeito no prognóstico (Travassos, 2001; Moore, 

2006; Morris, 2013). Uma mastectomia radical produz um intervalo sem doença mais 

prolongado e uma redução de recidiva local (Moore, 2006; Morris, 2013). Resseções 

com margens limpas resultam num TMS mais prolongado (Morris, 2013).  

O quadro 5 apresenta alguns dos fatores prognósticos descritos anteriormente com 

o TMS associado.  
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Quadro 5. Fatores prognósticos em gatos com NMM. 

Fator Prognóstico 

Tamanho da neoplasia 
Diâmetro < 3 cm- TMS de 21-24 meses 

Diâmetro > 3 cm- TMS de 4-12 meses 

Estadio clínico 

Estadio I- TMS de 29 meses 

Estadio II- TMS de 12.5 meses 

Estadio III- TMS de 9 meses 

Estadio IV- TMS de 1 mês 

Extensão da cirurgia Excisão radical reduz as recidivas 

Grau histopatológico 
Diferenciado- 100% sobrevivência 1 ano após cirurgia 
Pouca diferenciação- 0% de sobrevivência 1 ano após 

cirurgia 

Índex mitótico < 2 figuras por HPF originam uma maior sobrevivência 

Adaptado de Morris (2013) 
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VIII. Tratamento 

Os carcinomas mamários felinos são neoplasias com um comportamento invasivo e 

agressivo (Moore, 2006; von Euler, 2011) portanto a abordagem cirúrgica continua a ser 

a base do tratamento (von Euler, 2011; Morris, 2013; De Campos et al., 2014). Contudo 

em oncologia veterinária os tratamentos iniciados são na sua maioria multimodais 

(Saker, 2014a). 

 

i. Cirúrgico 

Deve ser realizada uma excisão completa (von Euler, 2011; Morris, 2013; Biller et al., 

2016) com margens de 2 a 3 cm, se possível (Biller et al., 2016). 

Estudos sobre o funcionamento da drenagem linfática indicam a possibilidade de 

existir uma comunicação na drenagem linfática entre glândulas mamárias de diferentes 

cadeias e lados, levando à recomendação da mastectomia unilateral/bilateral (von Euler, 

2011; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013) em detrimento de cirurgias 

mais conservativas (Morris, 2013). O tratamento cirúrgico com maior eficácia quando 

avaliados os intervalos sem doença e o TMS é a mastectomia unilateral ou bilateral 

bifásica (Morris, 2013; Sorenmo et al., 2013). Contudo, um número elevado de animais 

desenvolvem metástases (Pinto, 2009; Hassan et al., 2017) ou recidiva local (Hassan et 

al., 2017) após cirurgia. 

Quando existe aderência do tumor à pele, fáscia ou músculo abdominal deve ser 

realizada uma excisão em bloco destas estruturas com margens de segurança 

adequadas (von Euler, 2011; Morris, 2013). 

Em casos de massas mamárias múltiplas, a sua excisão deve ser efetuada utilizando 

material cirúrgico individual para cada uma. As massas devem ser identificadas e 

posteriormente deve ser realizada a sua análise histopatológica (von Euler, 2011). 

Conforme descrito anteriormente a excisão pode não só incluir o tumor primário, 

como também o sistema de drenagem linfático (von Euler, 2011; Morris, 2013; Biller et 

al., 2016). Se houver indícios de infiltração dos linfonodos estes devem ser retirados, 

uma vez que a metastização linfática é um fator de mau prognóstico do carcinoma 

mamário (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). Os linfonodos inguinais superficiais 

são sempre retirados quando existem massas em cadeias mamárias caudais, mesmo 

quando não mostram sinais de metastização (Morris, 2013). Os linfonodos axilares são 

removidos sempre que hipertrofiados ou se metastizados, (Morris, 2013) uma vez que 

a excisão profilática não influencia o prognóstico (von Euler, 2011). 
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A OVH é frequentemente realizada na mesma intervenção cirúrgica que a 

mastectomia, mesmo que não haja evidências que a esterilização altere a 

sobrevivência, a recidiva ou a progressão do carcinoma (von Euler, 2011; Morris, 2013). 

 

ii. Adjuvante  

Ainda não foram identificados tratamentos adjuvantes efetivos para o carcinoma 

mamário felino (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013), no entanto existem certas 

situações clínicas, como gatos com estadio avançado da neoplasia, gatos com massas 

primárias de maiores dimensões ou com metastizações em linfonodos regionais, em 

que já foi mostrado que a cirurgia não deve ser o único método de tratamento (Sorenmo, 

Worley e Goldschmidt, 2013). 

 

Quimioterapia 

A quimioterapia é usada como terapia adjuvante da excisão cirúrgica com a principal 

função de controlo de metástases (Moore, 2006) especialmente em animais com 

tumores de maiores dimensões (Mcneill et al., 2009), contudo pode ter uma função 

paliativa quando a excisão não é realizada (von Euler, 2011). 

Vários estudos retrospetivos foram efetuados de forma a avaliar a eficácia da 

quimioterapia como tratamento adjuvante da mastectomia, e a maioria concluiu que 

existia um aumento no TMS e intervalo livre de doença em gatos sujeitos a cirurgia 

quando esta é associada a quimioterapia adjuvante (Mcneill et al., 2009; Pinto, 2009; 

Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). O êxito da quimioterapia em 

animais com metástases diminui (De Campos et al., 2014) e em casos de metástases à 

distância não foi possível encontrar evidência da sua regressão (Pinto, 2009). Embora 

sejam necessários mais estudos para se conseguir chegar a uma conclusão sobre o 

efeito da quimioterapia nestas neoplasias (Morris, 2013; Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013), os médicos veterinários recorrem ao uso de quimioterápicos em 

casos de carcinoma mamário mesmo sem evidência científica (Sorenmo, Worley e 

Goldschmidt, 2013) uma vez que é uma neoplasia agressiva e alguns estudos 

mostraram benefícios na implementação de quimioterapia como tratamento adjuvante 

(Mcneill et al., 2009; Pinto, 2009; Morris, 2013; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013).  

Os protocolos quimioterápicos mais utilizados em carcinoma mamário felino são à 

base de doxorrubicina (Pinto, 2009; De Campos et al., 2014) ou carboplatina (De 

Campos et al., 2014) como agentes únicos, doxorrubicina aliada à ciclofosfamida (Pinto, 

2009; De Campos et al., 2014) ou à carboplatina e por último protocolos de mitoxantrona 

associada a ciclofosfamida (De Campos et al., 2014). 
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Outro tratamento adjuvante possível é a quimioterapia metronómica, embora um 

estudo usando vincristina, ciclofosfamida e metotrexato mostrou que estes fármacos 

não impediam a recidiva de carcinoma, nem o aparecimento de metástases (Morris, 

2013). 

O quadro 6 exibe a relação entre as características da neoplasia e a recomendação 

para o início de quimioterapia (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

 

Quadro 6. Indicação de quimioterapia consoante características da neoplasia. 

Tamanho da 

Neoplasia 

Infiltração 

Ganglionar 

Indicação para 

Quimioterapia 

Nível de 

evidência 

<2 cm/ < 8 cm3 

Ausente 

Não 1 

Sim 3 

2-3 cm/ 8 a 27 

cm3 

Não 3 

Sim 3 

> 3 cm/ > 27 cm3 Sim 1, 2, 3 

Qualquer Presente Sim 2, 3, 5 

Adaptado de Sorenmo et al. (2013) 

 

Radioterapia 

A radioterapia tem uma ação pouco estudada em tumores mamários em felinos 

(Moore, 2006; Pinto, 2009; von Euler, 2011). A única função relevante e estudada é a 

diminuição do tamanho de neoplasias de forma a que possam ser retiradas 

cirurgicamente. Mais estudos teriam de ser realizados, principalmente para avaliar o 

efeito da radioterapia na prevenção da recidiva tumoral local (Moore, 2006). 

A utilização de radioterapia ou quimioterapia pode ter apenas como objetivo diminuir 

o tamanho das massas em casos de neoplasias inoperáveis ou carcinomas 

inflamatórios (Pinto, 2009). 

 

Controlo de dor   

Um dos principais objetivos da terapia adjuvante é a diminuição da dor e do 

desconforto (Michel e Sorenmo, 2009) e dos efeitos adversos do tratamento e da 

neoplasia, uma vez que estes reduzem a qualidade de vida do animal (Biller et al., 2016) 

e contribuem para o desenvolvimento de anorexia e perda de PC (Michel e Sorenmo, 

2009). A dor é frquentemente  difícil de avaliar em gatos (Michel e Sorenmo, 2009). 
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A analgesia é fundamental, não só, devido ao tratamento cirúrgico (Moore, 2006; 

Pinto, 2009), como ao processo neoplásico de invasão e destruição dos tecidos 

envolventes, de inflamação e metastização (Pinto, 2009). Os protocolos de analgesia 

podem incluir anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), opióides (Pinto, 2009; Biller et 

al., 2016), ou fármacos adjuvantes como a gabapentina (Biller et al., 2016). A escolha 

ou possível combinação de fármacos deve variar conforme a persistência e grau de dor 

(Pinto, 2009; Biller et al., 2016). 

Os AINEs são fármacos com ação analgésica e anti-inflamatória e, portanto, estariam 

indicados em gatos com dor, com neoplasia inoperável, para controlar os efeitos 

inflamatórios sistémicos da neoplasia e da síndrome de caquexia tumoral (Michel e 

Sorenmo, 2009). Os AINEs, em particular  os inibidores das COX-2 (Michel e Sorenmo, 

2009) Pinto, 2009), podem apresentar um efeito anti tumoral devido ao facto de a 

expressão das COX-2 se encontrar aumentada (Michel e Sorenmo, 2009)em cerca de 

50% dos carcinomas mamários (Pinto, 2009). Também foi mostrado que sensibilizam o 

tecido mamário neoplásico aumentando o efeito da radioterapia (Pinto, 2009). 

 

Outros 

Estudos feitos em gatas com carcinoma mamário com injeção intratumoral do bacilo 

Calmette-Guerin, injeções intravenosas de Corynebacterium parvum e lipossomas com 

muramil tripéptido fosfatidiletanolamina (Pinto, 2009) e levamisol oral como terapias 

adjuvantes da excisão cirúrgica não resultaram num maior TMS, nem numa diminuição 

da recidiva desta neoplasia (Pinto, 2009; Morris, 2013). 

Devido à baixa expressão de recetores hormonais nestes carcinomas a terapia 

hormonal não é um tratamento seguido em gatos (Pinto, 2009; Morris, 2013). 

Não existe evidência que inibidores dos recetores de tirosina quinase como Imatinib 

e Masitinib apresentem efeitos benéficos no carcinoma mamário felino (Morris, 2013). 
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IX. Energia e nutrientes  

Este ponto explica as alterações que ocorrem no metabolismo do doente oncológico 

e os efeitos terapêuticos de alguns nutrientes e as razões para o perfil nutricional de 

dietas recomendadas a estes animais.  

Animais com neoplasia podem exibir diversas alterações metabólicas que afetam a 

taxa metabólica basal (Case et al., 2011) e resultam na utilização ineficiente de energia 

pelo animal (Case et al., 2011; Mauldin, 2013) e no aumento do uso de energia pela 

neoplasia (Case et al., 2011).  A competição energética entre a neoplasia e o doente 

que daí advém influencia o estado nutricional do doente oncológico que costuma originar 

animais malnutridos (Saker, 2014a). 

As alterações do metabolismo dos hidratos de carbono, lípidos e proteínas precedem 

a caquexia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010) e sinais 

clínicos observáveis em animais com neoplasias (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004; Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011), e estas alterações podem permanecer 

após quimioterapia, após a excisão cirúrgica da neoplasia (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010) e até mesmo em animais em remissão neoplásica 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011; 

Ogilvie, 2017). 

Embora exista um aumento na evidência do benefício de recorrer a nutrientes 

específicos para o tratamento da neoplasia, com uma ação direta ou indireta (Saker e 

Selting, 2010), o perfil nutricional ideal para gatos com neoplasias ainda não é 

conhecido, por isso a informação proveniente de outras espécies é utilizada como base 

para o suporte nutricional (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). Os fatores 

nutricionais chave que devem ser considerados aquando da realização de um plano 

nutricional em animais com neoplasias incluem hidratos de carbono solúveis, fibra, 

proteína, arginina, gordura e ácidos gordos ómega-3 (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004). Ainda não existem dados substanciados sobre os níveis de nutrientes como 

polifenóis (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010), flavonoides 

(Saker e Selting, 2010), vitaminas, minerais (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; 

Saker e Selting, 2010) e inibidores de protéases (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004) em animais com neoplasia. 

 

i. Hidratos de carbono 

O papel dos hidratos de carbono no metabolismo das células neoplásicas em 

mamíferos foi identificado pelo bioquímico Otto Warburg 2010 (Saker e Selting, 2010). 

Estudos posteriores confirmaram a presença das alterações metabólicas dos hidratos 
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de carbono, propuseram diversos mecanismos que explicam o metabolismo oxidativo 

presente no crescimento das células neoplásicas (Saker e Selting, 2010) e exploraram 

a possibilidade dos hidratos de carbono simples estarem na origem de algumas 

neoplasias devido ao seu efeito pró-inflamatório (Ogilvie, 2017). Ainda não foram 

publicados estudos sobre alterações do metabolismo dos hidratos de carbono em gatos 

com neoplasia, e embora o metabolismo de hidratos de carbono em gatos saudáveis 

seja diferente do dos cães saudáveis (Saker e Selting, 2010) supõe-se que as alterações 

metabólicas sejam semelhantes ao que ocorre em cães e em humanos (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010). 

Foi confirmado que as células cancerígenas utilizam preferencialmente hidratos de 

carbono simples como substrato energético (Case et al., 2011; Mauldin, 2017; Ogilvie, 

2017) em detrimento de proteínas e gorduras (Ogilvie, 2017). Por isso pensa-se que a 

restrição de hidratos de carbono na dieta resultaria numa privação energética da 

neoplasia devido à preferência na produção de energia através de mecanismos 

glicolíticos (Wakshlag, 2013). Os hidratos de carbono simples disponibilizam glicose 

mais fácil e rapidamente do que os hidratos de carbono complexos e a glicose é usada 

como substrato energético preferido de neoplasias sólidas, por isso deve-se recorrer, o 

mais possível, ao uso preferencial de açúcares complexos na dieta em detrimento dos 

açúcares simples (Saker, 2014a). A glicose é utilizada para produzir energia para a 

célula neoplásica através da glicólise anaeróbica (Saker e Selting, 2010; Case et al., 

2011; Ogilvie, 2017) visto que uma grande parte das neoplasias não é capaz de adquirir 

energia suficiente da glicólise aeróbica ou da oxidação da gordura (Case et al., 2011). 

A glicólise anaeróbica tem como produto final o lactato (Saker e Selting, 2010; Case 

et al., 2011; Ogilvie, 2017), resultando em níveis elevados de ácido láctico no sangue 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011; 

Ogilvie, 2017). Outro mecanismo proposto para o aumento de ácido láctico é o aumento 

da glicólise nos tecidos do hospedeiro mediada por citocinas inflamatórias  (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004).  

Os hepatócitos do hospedeiro convertem o lactato em glicose através do ciclo de Cori 

(Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011), este é um processo ineficiente a nível 

energético (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Ogilvie, 2017) com gasto de 

energia por parte do hospedeiro e uso otimizado da energia pelas células neoplásicas 

(Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). Em humanos com neoplasia verificou-se um 

aumento em 20% das necessidades energéticas diárias (NED), e supõem-se que este 

incremento tenha origem na elevada atividade do ciclo de Cori (Roudebush, Davenport 

e Novotny, 2004). 
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O aumento da glicólise nas neoplasias também pode ser uma consequência da 

redistribuição da hexoquinase nos compartimentos subcelular e mitocondrial, ou a 

diminuição da capacidade das mitocôndrias das células neoplásicas de metabolizar 

substratos que não sejam hidratos de carbono ou seus derivados como fonte energética 

(Saker e Selting, 2010). 

Além de necessitarem de ATP com origem na glicólise para o crescimento, as células 

neoplásicas precisam de igual forma de percursores biossintéticos de intermediários 

glicolíticos de modo a conseguirem proliferar e invadir (Saker e Selting, 2010). 

Observou-se que tecidos neoplásicos de cães apresentaram níveis de enzimas chave 

glicolíticas e de transporte de glicose superiores aos tecidos normais (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010).  

Estas alterações no metabolismo dos hidratos de carbono podem levar ao 

desenvolvimento de caquexia tumoral (Ogilvie, 2017) e a uma diminuição da qualidade 

de vida (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Ogilvie, 2017). Foram também 

observadas alterações metabólicas, tais como: a modificação na secreção de insulina e 

glucagon (Case et al., 2011), o aumento da taxa de gliconeogénese hepática e a 

resistência à insulina (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). A sensibilidade à 

insulina em cães e humanos com neoplasia encontra-se alterada, resultando em 

hiperinsulinemia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; 

Ogilvie, 2017) que se agrava quando são administrados hidratos de carbono simples 

(Ogilvie, 2017). 

Ainda que o papel específico dos hidratos de carbono na dieta não tenha sido 

estudado em felinos com neoplasias (Saker e Selting, 2010), alimentar o animal com 

níveis elevados de hidratos de carbono digestíveis pode conduzir a hiperglicemia (Saker 

e Selting, 2010; Mauldin, 2013), glicosúria, hiperosmolaridade, disfunção hepática, 

insuficiência respiratória (Saker e Selting, 2010), hiperlactatemia e aumento dos níveis 

de insulina (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010), pelo que a 

diminuição do teor de hidratos de carbono digestíveis na dieta parece ser o indicado 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker, 2014a; Ogilvie, 2017). 

O plano nutricional em animais com neoplasia é influenciado pelo estado de 

inflamação, o catabolismo tecidual, a hiperglicemia, a redistribuição da hexoquinase e a 

sua influência na taxa de glicólise nas células neoplásicas (Saker e Selting, 2010). 

Tentar manipular as concentrações de gordura, proteína e hidratos de carbono 

digestíveis na dieta pode, potencialmente, minimizar sequelas fisiológicas resultantes 

da resposta ao stress e retardar a progressão da neoplasia (Saker e Selting, 2010). 

Vários estudos mostram que dietas com teores reduzidos de hidratos de carbono (Saker 

e Selting, 2010; Ogilvie, 2017) e com quantidades aumentadas de ácidos gordos ómega-
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3 (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004) podem melhorar a hiperlactatemia 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; Ogilvie, 2017) e 

hiperinsulinemia observadas em doentes com neoplasia (Ogilvie, 2017). 

Independentemente do seu efeito nas células neoplásicas (Mauldin, 2013) os hidratos 

de carbono digestíveis podem, eventualmente, ser pouco utilizados devido à resistência 

periférica à insulina (Saker e Selting, 2010) e à intolerância à glicose verificadas nestes 

animais (Mauldin, 2013). 

As fibras solúveis são outra fonte de hidratos de carbono complexos (Saker, 2014a). 

Um excesso em fibra pode diminuir a digestibilidade da dieta, no entanto fibras solúveis 

promovem a saúde do trato gastrointestinal (TGI), por isso a sua inclusão é considerada 

benéfica (Saker, 2014a) principalmente em animais submetidos a quimioterapia, 

radioterapia ou cirurgia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

A administração de fluidos contendo lactato ou glicose aumenta os níveis de lactato 

em cães com linfoma (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010) 

que pode exacerbar o gasto energético (Saker e Selting, 2010), sugerindo que esses 

tipos de fluidos não devem ser usados em animais com neoplasia, a menos que 

especificamente indicado (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 

2010). Este achado é ainda mais importante em doentes com neoplasias em estado 

séptico e estado crítico que necessitem de fluidoterapia mais intensiva (Saker e Selting, 

2010). 

 

ii. Lípidos  

Como se verificou no caso dos hidratos de carbono ainda não foram publicados 

estudos sobre o metabolismo da gordura em gatos com neoplasia (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004). 

Em modelos roedores e culturas celulares in vitro, neoplasias com alto grau de 

malignidade exibiram uma redução significativa no uso de ácidos gordos e que está 

relacionada com a diminuição da atividade da enzima ativadora da β-oxidação, pelo 

contrário neoplasias bem diferenciadas podem manter a capacidade de metabolizar 

ácidos gordos, especialmente em situações de hipóxia (Saker e Selting, 2010). 

Quando as células neoplásicas não têm hidratos de carbono ou proteínas como 

substrato energético utilizam lípidos. O metabolismo lipídico é alterado (Ogilvie, 2017) 

porque estas células não possuem as vias bioquímicas necessárias à oxidação da 

gordura (Case et al., 2011; Mauldin, 2013, 2017). Verifica-se uma diminuição na síntese 

de gordura e aumento na lipólise (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e 

Selting, 2010; Case et al., 2011; Ogilvie, 2017) o que pode esgotar as reservas de 
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gordura (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Ogilvie, 2017), resultando numa 

perda de PC e de CC que se observam associadas à caquexia tumoral (Saker e Selting, 

2010; Case et al., 2011; Ogilvie, 2017). 

O fator mobilizador de lipídios (FML) foi isolado em ratos com caquexia tumoral e na 

urina de humanos com perda de peso e neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004). O FML atua diretamente no tecido adiposo, causando a libertação de ácidos 

gordos livres e glicerol e aumentando os níveis de AMP cíclico de forma semelhante às 

hormonas lipolíticas naturais (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). De acordo com 

estudos realizados em modelos animais, a produção de FML pela neoplasia pode ser 

responsável pela perda de gordura corporal, especialmente quando combinada com a 

diminuição da ingestão de alimentos (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Várias citocinas alteram o metabolismo lipídico (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004; Case et al., 2011), e o fator de necrose tumoral alfa (FNT-α) é a principal citocina 

implicada no catabolismo do tecido adiposo verificado na caquexia (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004) uma vez que inibe a lipase lipoproteica, diminui a atividade 

do recetor de insulina e inibe a atividade do transportador de glicose, o que 

indiretamente estimula a lipólise (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

A alteração do perfil lipídico observada inclui: níveis aumentados de ácidos gordos 

livres, de lipoproteínas de densidade muito baixa, de triglicerídeos (Saker e Selting, 

2010; Case et al., 2011; Ogilvie, 2017), níveis aumentados de acetoacetato e beta-

hidroxibutirato (Case et al., 2011), de lipoproteínas plasmáticas e atividade de lipase 

lipoproteica dependente de hormonas, enquanto que os níveis de lipase lipoproteica do 

endotélio se encontram diminuídos (Saker e Selting, 2010; Ogilvie, 2017). Perfis lipídicos 

com alterações semelhantes em cães, roedores e humanos sugerem que alterações 

semelhantes poderão ocorrer em gatos com neoplasia (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010). 

As modificações metabólicas têm sido associadas à imunossupressão (Ogilvie, 

2017), e em humanos com neoplasia os perfis lipídicos alterados têm sido associados 

à diminuição do TMS (Case et al., 2011). 

Tal como o que foi descrito nos hidratos de carbono, as alterações metabólicas não 

parecem normalizar quando se alcança a remissão clínica (Case et al., 2011; Ogilvie, 

2017).  

A limitação, pelas células neoplásicas, no uso de lípidos como substrato energético 

torna-os uma fonte disponível para o animal, logo a ingestão de alimentos relativamente 

ricos em gordura pode ser benéfica, em comparação com alimentos relativamente ricos 

em hidratos de carbono (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 

2010). Um estudo realizado em cães com linfoma mostrou um aumento do TMS e uma 
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normalização do metabolismo dos hidratos de carbono, com menores níveis de lactato 

e insulina, em animais que ingeriram dietas ricas em gordura (Case et al., 2011; Mauldin, 

2013). Estudos epidemiológicos e meta-análises examinaram os efeitos da gordura 

dietética em humanos com neoplasia e embora alguns estudos tenham relacionado uma 

dieta com teor aumentado de gordura a aumento do PC, das reservas de gordura, na 

capacidade de metabolizar glicose e nos balanços de energia e de azoto (Case et al., 

2011), outros estudos descrevem resultados discordantes (Saker e Selting, 2010). 

Dietas com um maior teor de gordura, estão contraindicadas em animais com 

doenças concomitantes como pancreatite, hiperlipidemia e colangite (Saker, 2014a), ou 

em animais com intolerância à gordura dietética (Michel e Sorenmo, 2009; Mauldin, 

2013), visto que todas estas situações clínicas requerem dietas com restrição lipídica 

(Mauldin, 2013; Saker, 2014a). 

A ingestão de dietas ricas em lípidos também dificulta a manutenção de uma CC ideal  

em animais que não apresentam anorexia ou perda de peso (Mauldin, 2013) além de 

que a ingestão destas dietas por gatos obesos pode ser contraproducente (Mauldin, 

2013, 2017).  

A inclusão de níveis mais elevados de gordura nas dietas ajuda a aumentar a 

palatabilidade e a densidade energética (Case et al., 2011; Wakshlag, 2013). Contudo, 

o tipo de gordura da dieta também parece ser importante (Shofer et al., 1989; 

Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Case et al., 2011), dado que o tipo de ácidos 

gordos pode influenciar o crescimento celular neoplásico (Wakshlag, 2013). 

 

Ácidos gordos ómega-6 e ómega-3 polinsaturados 

O suporte nutricional em gatos com neoplasia encontra-se focado na influência dos 

ácidos gordos nos mecanismos de sinalização de células neoplásicas (Saker e Selting, 

2010). 

Os ácidos gordos ómega-6 pró-inflamatórios, quando em excesso, podem contribuir 

para o desenvolvimento de neoplasias (Ogilvie, 2017), e encontram-se associados a um 

aumento na metastização (Saker e Selting, 2010). 

Os ácidos gordos ómega-3, especialmente aqueles encontrados em certos tipos de 

peixes (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Ogilvie, 2017), óleos de peixe 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004) ou tipos específicos de algas (Ogilvie, 2017) 

como por exemplo da classe Chlorophyceae, Rhodophyteae, Xanthophyceae (Scott D. 

Doughman, Srirama Krupanidhi e Carani B. Sanjeevi, 2007), são os nutracêuticos mais 

importantes para animais com neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

45 
 

A proporção dietética de ácidos gordos ómega-6 para ómega-3 altera a composição 

de ácidos gordos das membranas celulares de todo o corpo (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013) afetando a produção de eicosanóides 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013), o que altera 

a síntese de citocinas, a resposta inflamatória (Mauldin, 2013) e a resposta imunitária 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

A atividade enzimática da COX-2 promove a produção de eicosanóides pró-

inflamatórios (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011), que influenciam a progressão 

da neoplasia devido à estimulação do fator de crescimento endotelial vascular pró-

angiogénico (VEGF) e à vascularização do tecido tumoral (Saker e Selting, 2010). 

O ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA), ácidos gordos 

ómega-3, são estimuladores de inflamação atenuados (Mauldin, 2013), produzindo 

prostaglandinas e leucotrienos menos potentes do que os produzidos quando o 

substrato é constituído por ácido araquidónico, um ómega-6 (Shmalberg, 2014b). Vários 

estudos em humanos e ratos relacionaram os EPA e DHA com a inibição do crescimento 

tumoral (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011) e metastização (Saker e Selting, 2010) 

através de alterações na expressão do VEGF e a inibição da COX-2 (Saker e Selting, 

2010). Em linhagens celulares de carcinoma mamário os ácidos gordos atenuaram a 

atividade transcricional de COX-2 e VEGF através de mecanismos anti-MAPK (anti-

proteína quinase ativada por mitógenos) e proteína ativadora 1 (AP-1) (Saker e Selting, 

2010). A via MAPK, uma das várias vias de transdução de sinal celular, é fundamental 

na regulação da proliferação de células neoplásicas (Saker e Selting, 2010). A formação 

simultânea de fosfatos de inositol e diacilglicerol, produzindo a libertação secundária de 

cálcio intracelular e a ativação da proteína-quinase C dependem da fosfolipase C, um 

fosfatidilinositol composto por lípidos (Saker e Selting, 2010). A composição lipídica 

especifica do diacilglicerol (ómega-6 vs. ómega-3) tem num efeito divergente na via de 

transdução do sinal MAPK (Saker e Selting, 2010). Linhagens de células de carcinoma 

mamário sem recetores de estrogénio mantidas num meio enriquecido com ácidos 

gordos ómega-3 exibiram uma redução significativa da ativação de intermediários da via 

de MAPK, aumento da apoptose, diminuição da proliferação celular e diminuição da 

expressão eicosanóide inflamatória da via da COX-2 em comparação com células em 

meios enriquecidos com ómega-6 (Saker e Selting, 2010). Gatos com carcinoma 

mamário inflamatório que foram sujeitos a uma mudança de alimento enriquecido com 

ómega-6 (16: 1) para enriquecido com ómega-3 (<1: 1) exibiram um decréscimo de três 

vezes na atividade de MAPK e uma estase do crescimento da neoplasia (Saker e 

Selting, 2010). A atividade de MAPK aumentou em 3,5 vezes quando o alimento original 

enriquecido com ácidos gordos ómega-6 (16: 1) foi reintroduzido (Saker e Selting, 2010). 
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Outro composto que pode estar envolvido no crescimento e metastização são as 

metaloproteinases de matriz (MMPs) (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004) pois a 

sua atividade é detetável em tecido neoplásico canino e felino e no soro de animais com 

neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). O seu número apresenta-se 

aumentado em neoplasias mamárias malignas caninas quando se compara com tecido 

normal (Raditic e Bartges, 2014). Foi mostrado que os ácidos gordos ómega-3 afetam 

a atividade de MMPs em animais de companhia (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004) e afetam os inibidores teciduais de MMPs em cães (Raditic e Bartges, 2014), 

podendo por isso ter ação inibitória da carcinogénese e na metastização (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004). 

A suplementação com ácidos gordos ómega-3 suprime a produção de citocinas pró-

inflamatórias (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; Case et 

al., 2011; Mauldin, 2013; Ogilvie, 2017) como: FNT-α, interleucina-1 alfa (IL-1α), 

interleucina-1 beta (IL-1β) e interleucina-2 (Saker e Selting, 2010), o que reduz a 

inflamação aguda ou crónica frequentemente encontrada em doentes oncológicos 

(Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013; Ogilvie, 2017). A IL-1 e o FNT-

α são importantes mediadores da caquexia primária tumoral (Saker e Selting, 2010; 

Mauldin, 2013) e podem atuar como fatores de crescimento tumoral (Saker e Selting, 

2010) ou metastização (Wakshlag, 2013). 

Ácidos gordos ómega-3 e os produtos da sua oxidação promovem a apoptose de 

células neoplásicas (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004) em cultura e em modelos 

animais (Hardman et al., 2001). Estudos in vivo mostram que o EPA têm ação 

anticancerígena seletiva não danificando células normais (Saker e Selting, 2010).  

O DHA e o EPA reduzem significativamente a degradação proteica (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; Wakshlag, 2013) e a lipólise induzida 

pela neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), resultando num efeito 

anticaquético (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a). O EPA inibe o FML, o que pode 

explicar a capacidade do EPA de preservar as reservas de gordura em doentes com 

neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). O EPA também inibe o PIF (Fator 

indutor de proteólise) ajudando a limitar a degradação da proteína muscular mediada 

pela via de proteólise da ubiquitina-proteassoma (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004). Logo o EPA desempenha um papel fundamental na reversão dos efeitos 

catabólicos induzidos pela neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Estudos mostraram que os ácidos gordos ómega-3 têm efeito nas concentrações e 

ações de neuropeptídeos orexígenos e anorexígenos no cérebro (Saker e Selting, 

2010), logo a suplementação com ácidos gordos ómega-3 pode modular o aparecimento 

e desenvolvimento de anorexia em doentes com neoplasia através do estímulo à 
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ingestão (Saker e Selting, 2010). Estes dados sugerem a possibilidade de modulação 

dietética do metabolismo da neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Raditic 

e Bartges, 2014). 

Concentrações mais elevadas de ácidos gordos ómega-3 no tecido adiposo estão 

associados a um risco reduzido de neoplasia da mama em mulheres e a um aumento 

da resposta à quimioterapia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). Os ácidos 

gordos ómega-3 apresentam funções antineoplásicas (Saker e Selting, 2010; Ogilvie, 

2017) em diferentes modelos humanos, roedores, felinos e caninos (Saker, 2014a) e 

linhas celulares (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Case et al., 2011). Estudos 

em ratos evidenciaram um efeito de supressão da taxa de crescimento tumoral 

associado ao uso de DHA e EPA em neoplasias de mama (Saker e Selting, 2010) e em 

neoplasia no geral (Hardman et al., 2001; Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; 

Wakshlag, 2013). A suplementação com EPA, DHA  ou óleo de peixe inibe a 

metastização em neoplasias de cólon e mamárias em modelos de neoplasia de roedores 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), reduz a vascularização de neoplasias sólidas 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), modula a resposta imunitária em humanos 

com neoplasias (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 2013) e melhora a 

função imunitária mediada por células em humanos com neoplasia de esófago 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Os ácidos gordos ómega-3 ajudaram na reversão da perda de PC em ratos com 

neoplasias (Mauldin, 2013) e em humanos com neoplasia pancreática não ressecável 

resultou numa inversão da perda de PC (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; 

Mauldin, 2013), normalização do gasto de energia, redução da produção de citocinas, 

diminuição da produção de mediadores catabólicos e redução ou estabilização da 

produção de proteínas de fase aguda (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Além de reduzirem os efeitos adversos associados ao tratamento (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Ogilvie, 2017) melhoram a resposta à radioterapia (Case et 

al., 2011) e aumentam a eficácia da quimioterapia em cães (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Pinto, 2009; Ogilvie, 2017). 

A radioterapia causa danos irreparáveis à microestrutura celular da neoplasia, 

resultando em apoptose das células e efeitos negativos nos tecidos adjacentes 

(Wakshlag, 2013). A inclusão de gorduras polinsaturadas na dieta aumenta a 

probabilidade de oxidação durante o tratamento com radiação, conduzindo, 

potencialmente, ao aumento do comprometimento da membrana e morte celular 

(Wakshlag, 2013). Este princípio não foi estudado em doentes veterinários, mas foi 

provado que diminui o dano tecidual induzido pela radiação em modelos suínos 

(Wakshlag, 2013). 
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Ao serem incorporados nas membranas celulares os ómega-3 alteram a fluidez e a 

permeabilidade da membrana, o que potencialmente aumenta a suscetibilidade das 

células neoplásicas a agentes quimioterápicos e ao sistema imunitário do animal (Case 

et al., 2011). A suplementação com ácidos gordos ómega-3 aumenta a sensibilidade a 

alguns agentes quimioterápicos (Hardman et al., 2001; Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Pinto, 2009; Shmalberg, 2014b; Ogilvie, 2017). Um estudo em cães com 

linfoma relatou que a suplementação com ácidos gordos ómega-3 não afetou 

significativamente a farmacocinética da doxorrubicina (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Case et al., 2011). A ingestão de ómega-3 foi benéfica durante o 

tratamento com doxorrubicina de xenoenxertos de neoplasia em ratos, resultando num 

decréscimo da atividade oxidativa da neoplasia e diminuição da taxa de crescimento 

tumoral (Hardman et al., 2001). Também se verificou que a toxicidade da doxorrubicina 

não foi superior nos ratos suplementados (Hardman et al., 2001). 

Os ácidos gordos ómega-3 aumentam o intervalo livre de doença em cães tratados 

para linfoma (Ogilvie, 2017) e aumenta o TMS em diversas espécies (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Pinto, 2009; Mauldin, 2013; Shmalberg, 2014b; Ogilvie, 

2017). A nível clínico a suplementação com ácidos gordos ómega-3 foi associada a uma 

melhoria na qualidade de vida em cães e humanos (Mauldin, 2013; Ogilvie, 2017), e em 

cães após mastectomias (Pinto, 2009).  

Os ácidos gordos ómega-3 podem ser úteis na prevenção da recorrência de 

neoplasia após a remissão ter sido alcançada (Case et al., 2011). 

Os cães com linfoma alimentados com dieta suplementada com ácidos gordos 

ómega-3 e com arginina apresentaram maiores concentrações séricas de EPA, DHA e 

arginina; e valores mais baixos de glicose sérica (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004), de lactato e de insulina quando sujeitos a testes de tolerância à administração 

intravenosa de glicose e de tolerância alimentar (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004; Case et al., 2011). Também apresentaram concentrações séricas mais perto da 

normalidade de interleucina-6 (IL-6) e de proteínas de fase aguda (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004) resolvendo assim algumas alterações do metabolismo de 

hidratos de carbono (Mauldin, 2013). A suplementação com EPA, DHA e arginina foi 

significativamente associada a um intervalo mais longo livre de doença (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Michel e Sorenmo, 2009; Wakshlag, 2013), maior TMS 

(Michel e Sorenmo, 2009; Case et al., 2011; Wakshlag, 2013), melhor qualidade de vida 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004) e diminuição dos efeitos agudos provocados 

pela radiação (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

49 
 

Efeitos adversos 

Os efeitos adversos da suplementação com ácidos gordos incluem alterações na 

cicatrização (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Lenox e Bauer, 2013; Mauldin, 

2013), alterações do TGI como fezes moles ou diarreia, pancreatite (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Lenox e Bauer, 2013) e odor de peixe na boca (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004). Outros efeitos adversos são interações com outros 

nutrientes (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004) como a vitamina A e D, interação 

com fármacos e exposição a toxinas, no entanto ainda não existem relatos em animais 

de companhia (Lenox e Bauer, 2013). 

A suplementação com ácidos gordos ómega-3 em cães e gatos resulta num ganho 

de peso ou falhas em programas de perda de peso (Lenox e Bauer, 2013). 

O aumento da ingestão de ácidos gordos ómega-3 provoca diminuição da síntese de 

tromboxano A2 e aumento da produção de prostaglandina I3 em humanos, levando à 

diminuição da agregação plaquetária e à vasoconstrição (Mauldin, 2013). Embora este 

efeito possa inibir a metastização, também pode predispor à hemorragia (Mauldin, 

2013). Um estudo em gatos saudáveis suplementados com EPA (1,126 gramas (g)) e 

DHA (0,624 g) purificados por via oral não detetou alterações na agregação plaquetária 

ou no tempo de hemorragia da mucosa (Bright et al., 1994) contudo dois outros estudos 

com gatos que ingerem alimentos suplementados com ácidos gordos ómega-3 

apresentaram diminuição da agregação plaquetária e aumento de hemorragia da 

mucosa e da unha (Sullivan e Bright, 1995; Saker et al., 1998; Lenox e Bauer, 2013). 

Estudos em cães com neoplasia não mostraram alterações da função plaquetária 

relacionadas com níveis altos de ácidos gordos ómega-3 na dieta (Myers et al., 1996; 

Boudreaux et al., 1997; McNiel et al., 1999). 

Em cães e humanos foi descrita a diminuição da proliferação de linfócitos após 

suplementação com ácidos gordos ómega-3 (Meydani et al., 1991; LeBlanc et al., 2007), 

e em cães verificou-se uma inibição da imunidade mediada por células (Wander et al., 

1997) e alteração da produção de eicosanóides (Lenox e Bauer, 2013).  

Uma deficiência da capacidade antioxidante resultante de uma deficiência relativa de 

vitamina E quando há suplementação com ácidos gordos ómega-3 pode ser 

responsável pela peroxidação lipídica observada (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004; Lenox e Bauer, 2013; Mauldin, 2013), sendo este o fator sugerido responsável 

pelas alterações verificadas na função imunitária (Mauldin, 2013).  
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Quantidades 

Ainda não existe um consenso sobre a dose (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013), os 

métodos de administração e as indicações para administração dos ácidos gordos 

ómega-3 em gatos (Mauldin, 2013). Estudos sobre a suplementação com EPA e DHA 

em cães mostraram  efeitos terapêuticos na função cognitiva (Bauer, 2016; Milgram, 

2016), no controlo da hipertensão, em patologias dermatológicas, cardiovasculares, 

renais, gastrointestinais, lipídicas, alterações metabólicas associadas à osteoartrite 

(Bauer, 2011, 2016) e possivelmente em neoplasias (Ogilvie et al., 2000; Bauer, 2016). 

No quadro 7 são apresentados os valores recomendados a cães e gatos adultos em 

manutenção e a cães com diferentes patologias.   

 

Quadro 7. Quantidades de EPA e DHA para gatos e cães. 

EPA e DHA Quantidade (g) 

Quantidade recomendada Gato (NRC) 0,025 g /1000 kcal EM 

Quantidade recomendada Cão (NRC) 0,03 x PC (em quilograma (kg)) 0.75 

Limite máximo seguro Cão (NRC) 0,37 x PC (kg) 0.75 

Hiperlipidemia idiopática (Cão) 0,12 x PC (kg) 0.75 

Doença renal (Cão) 0,14 x PC (kg) 0.75 

Doença cardiovascular (Cão) 0,115 x PC (kg) 0.75 

Osteoartrite (Cão) 0,31x PC (kg) 0.75 

Atopia ou Doença intestinal inflamatória 

(Cão) 
0,125 x PC (kg) 0.75 

Adaptado de Bauer et al. (2016); Bauer et al. (2011); Nutrient Requirements of Dogs and Cats in 

National Research Council (NRC) (2006)  

 

O autor descreve que estas doses recomendadas para as diversas patologias em 

cães podem ser aumentadas conforme a gravidade e cronicidade da mesma, tendo 

como limite o valor de limite máximo seguro do NRC (Bauer, 2016). Nas guidelines 

nutricionais criadas pela FEDIAF em 2017 não são indicados valores mínimos de EPA 

e DHA para gatos adultos em manutenção (FEDIAF, 2017). Devido à falta de evidência 

a recomendação é baseada em estudos de cultura celular in vitro, doentes humanos 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 2013) e outros animais com 

neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 2013; Saker, 2014a). As 

recomendações em gatos com neoplasia têm como base o aumento da contribuição da 

gordura como fonte energética (Saker e Selting, 2010), o aumento dos níveis de ácidos 
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gordos ómega-3 na dieta (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013) e o rácio ómega-6: 

ómega-3 (Saker e Selting, 2010). 

Em cães com neoplasia o uso de alimentos terapêuticos comerciais formulados para 

auxiliar no maneio nutricional é preferível à suplementação (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004) porque o uso de um alimento terapêutico apropriado é mais económico 

e aumenta a adesão por parte do tutor do animal em comparação com a administração 

de múltiplos suplementos diários (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Os gatos parecem ser mais sensíveis à suplementação com ácidos gordos ómega-3 

do que os cães (Wakshlag, 2013), pelo que devem receber alimentos com níveis mais 

baixos de óleo de peixe ou de ácidos gordos ómega-3 do que aqueles recomendados 

para cães (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

 

iii. Proteína 

Sempre que os hidratos de carbono simples não estiverem disponíveis, as células 

neoplásicas utilizarão, preferencialmente, os aminoácidos como substrato energético 

(Case et al., 2011; Ogilvie, 2017) para o seu crescimento (Saker e Selting, 2010; Case 

et al., 2011). 

Os aminoácidos utilizados têm origem no turnover proteico total cuja taxa se 

encontra, nestas situações clínicas, aumentada em resultado de um aumento da 

degradação da proteína esquelética e do aumento da síntese hepática de proteína 

(Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). A mudança no local preferencial para a 

síntese de proteína do músculo para o fígado está identificada em humanos como 

constituindo uma resposta de fase aguda (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; 

Case et al., 2011). Em animais, a presença de uma resposta proteica de fase aguda, 

identificada através da quantificação de proteínas plasmáticas no soro, embora não seja 

específica para situações de neoplasia, serve de indicador para prognóstico e para 

estimativa da resposta à terapia (Saker e Selting, 2010). Este indicador está ainda 

fortemente associado à redução do TMS em humanos com diferentes tipos de neoplasia 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Case et al., 2011). 

Outras alterações metabólicas que originam a diminuição da massa magra e o 

aumento das necessidades proteicas nestes animais incluem: a metabolização de 

aminoácidos para suporte da resposta imunitária celular (Saker e Selting, 2010), o 

consumo de aminoácidos gliconeogénicos para a produção de glicose (Case et al., 

2011), a oxidação direta para produção de energia (Saker e Selting, 2010) e o aumento 

da expressão da via proteolítica ubiquitina-proteassoma (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004). Esta última parece ser a principal causa da degradação proteica do 
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músculo esquelético em doentes com neoplasia, embora esta via não esteja ainda 

completamente estudada (Case et al., 2011). Alguns fatores e citocinas relacionados 

com a neoplasia (Case et al., 2011), que incluem o PIF, FNT-α e IL-1β, já mostraram ter 

influência nesta via proteolítica (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Case et al., 

2011). 

Devido à elevada taxa metabólica das células neoplásicas as reservas proteicas do 

hospedeiro são afetadas alterando os perfis aminoácidos séricos (Case et al., 2011). 

Estudos em cães e humanos mostraram uma diminuição significativa dos níveis séricos 

dos aminoácidos gliconeogénicos e concentrações normais ou aumentadas de 

aminoácidos de cadeia ramificada (ACRs) (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; 

Case et al., 2011). Estas concentrações não normalizaram após a remoção cirúrgica 

das neoplasias em cães (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). As concentrações 

normais ou aumentadas de ACRs refletem o aumento da proteólise do músculo 

esquelético  pois os ACRs formam aproximadamente um terço da proteína do músculo 

esquelético (Case et al., 2011). 

Quando a ingestão de proteína não acompanha a taxa de degradação, origina-se um 

desequilíbrio proteico (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010) 

com um balanço azotado negativo (Case et al., 2011) que irá alterar a resposta 

imunológica, a função gastrointestinal e a cicatrização (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011) e que resulta numa diminuição 

da massa muscular, hipoalbuminemia (Case et al., 2011) e num aumento do 

crescimento da neoplasia e numa deterioração do estado geral devido a uma diminuição 

na resposta à quimioterapia, radiação ou cirurgia (Ogilvie, 2017).  

A ingestão de uma dieta com maior teor proteico é recomendada (75-87,5 g/1000 

kcal 1(Mauldin, 2013)) (100-125 g/1000 kcal 1 (Saker, 2010)) (Saker e Selting, 2010; 

Mauldin, 2013), contudo as doses e métodos mais apropriados de administração em 

gatos com neoplasia são em grande parte desconhecidos (Mauldin, 2013) e as 

recomendações sobre teores de proteína na dieta de gatos baseiam-se em estudos em 

diferentes espécies como cães (75-112,5 g/1000 kcal 1) e no conhecimento de 

necessidades proteicas em gatos em estado crítico (Saker e Selting, 2010). 

O principal objetivo de um alto teor de proteína (>87,5 g/1000 kcal 1) na dieta destes 

doentes é o de evitar que se desenvolva uma malnutrição proteico-calórica apoiando os 

processos anabólicos e preservando a massa magra (Mauldin, 2013). Contribuindo 

assim para um balanço azotado positivo em face de necessidades potencialmente 

aumentadas durante a doença neoplásica (Case et al., 2011). Contudo quando estas 

                                                           
1 Considerando uma dieta de teor de energia de 4000 kcal. 
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vias anabólicas alcançam a sua atividade máxima o aumento da quantidade de proteína 

não vai alterar a sua atividade (Mauldin, 2013). Os aminoácidos fornecidos em excesso 

além de tornarem a dieta dispendiosa, podem originar situações de azotemia ao serem 

oxidados como fonte de energia, metabolizados em glicose ou armazenados sob a 

forma de gordura (Mauldin, 2013). Nenhum destas situações é desejável num gato com 

neoplasia (Mauldin, 2013). 

Pensa-se que o aumento dos níveis de proteína na dieta de doentes com neoplasia 

é benéfico porque teria como consequência um aumento de aminoácidos circulantes 

que funcionam como moléculas inibitórias na proliferação de células neoplásicas (Ho et 

al., 2011; Wakshlag, 2013). Este aumento também já mostrou capacidade de inibir 

várias linhas celulares neoplásicas alterando a progressão do ciclo celular (Wakshlag, 

2013). Dados de estudos em roedores mostram que uma dieta com alto teor em proteína 

e teor reduzido de hidratos de carbono diminui o crescimento de neoplasias em várias 

neoplasias xenografadas (Wakshlag, 2013). 

As necessidades proteicas aumentadas nestes doentes traduzem um aumento do 

consumo  de aminoácidos essenciais (Mauldin, 2013). As células neoplásicas, de entre 

todos os aminoácidos disponíveis, usam preferencialmente aminoácidos 

gliconeogénicos como substrato energético (Case et al., 2011). 

Em animais com insuficiência renal, insuficiência hepática (Saker e Selting, 2010; 

Mauldin, 2013) ou com intolerância a alimentos com níveis de proteína elevados (Michel 

e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010), uma mudança para uma dieta rica em proteína 

pode estar contraindicada (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013). No caso de 

insuficiência renal ou hepática (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013) o uso de dietas 

com alto teor em proteína pode resultar numa descompensação clínica que terá de ser 

revertida complicando o quadro clínico (Mauldin, 2013). 

A suplementação com aminoácidos específicos como cisteína, arginina, glutamina, 

metionina e aminoácidos ramificados mostrou apresentar benefícios em animais e 

humanos com doença neoplásica (Mauldin, 2013), nomeadamente: um aumento na 

eficácia de agentes citostáticos, uma estimulação da resposta imunitária antineoplásica 

e um aumento da cicatrização dos tecidos (Pinto, 2009), contudo a composição em 

aminoácidos da dieta do animal deve ser tida em conta antes da suplementação 

(Shmalberg, 2014b). 
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Cisteína 

A suplementação com cisteína mostrou ter atividade antineoplásica através: da via 

da glutationa, da indução da proteína p53 em células cancerígenas e da inibição da 

neoangiogénese (Ogilvie, 2017). 

 

Arginina 

A arginina é um aminoácido essencial para cães e gatos (Saker e Selting, 2010; 

Mauldin, 2013) com várias funções importantes em animais com neoplasia (Mauldin, 

2013). A arginina influencia o crescimento tumoral, a metastização e o TMS em doentes 

com neoplasias (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). A adição de arginina a 

soluções parenterais resultou na diminuição do crescimento tumoral e na metastização 

em modelos de neoplasia em roedores (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Estudos realizados em ratos com xenoenxertos mostram uma diminuição do 

crescimento tumoral quando os ratos recebem alimentos com alto teor em arginina 

(Wakshlag, 2013). 

A arginina melhora a cicatrização (Mauldin, 2013), é importante na síntese de ureia 

e colagénio e altera as respostas neuroendócrinas (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004) participando na libertação de insulina, de hormona de crescimento e do fator de 

crescimento semelhante à insulina (IGF-1) (Mauldin, 2013). Modula a função imunitária 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 2013), estimulando a atividade de 

células T e células natural killer (NK), e alteram os níveis de citocinas pró-inflamatórias 

(Ogilvie, 2017). Os linfócitos têm necessidades específicas de arginina, e maiores 

ingestões de arginina aumentam a sua resposta mitogénica, melhoram a função das 

células T e aumentam a citotoxicidade antitumoral in vitro e in vivo (Mauldin, 2013). 

A administração intravenosa da arginina em doses elevadas exerce um efeito 

benéfico no sistema imunitário (Saker e Selting, 2010).  

O nível de arginina recomendado pelo NRC na dieta gatos adultos em manutenção 

é de 1,93 g/1000 kcal (NRC, 2006) enquanto que o mínimo recomendado pela FEDIAF 

é de 2,5 g/1000 kcal (FEDIAF, 2017), contudo recomenda-se que o teor de arginina da 

dieta em animais com neoplasia seja superior a 5-6,25 g/1000 kcal2 (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010). Estes valores têm como base os 

mínimos recomendados em gatas numa fase tardia de gestação e no pico da lactação 

(3,75 g/1000 kcal- NRC; 2.68 -8,75 g/1000 kcal ) (Saker e Selting, 2010) e os valores 

                                                           
2 Considerando uma dieta de teor de energia de 4000 kcal. 
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que foram correlacionados com o aumento do TMS em cães com linfoma sujeitos a 

quimioterapia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

O uso de suplementos de arginina falha na prática pois é necessária uma dose 

superior a 100 miligrama / quilograma (mg/kg) de PC, o sabor dos suplementos de 

arginina é amargo e existe a possibilidade de criar um desequilíbrio no perfil dos 

aminoácidos (Wakshlag, 2013). 

 

Glutamina 

A glutamina é o aminoácido livre mais abundante em ambos os reservatórios de 

plasma e intracelular (Mauldin, 2013). A glutamina possui dois grupos amina, o que 

permite que ela funcione como um dos principais meios de transporte de azoto entre os 

tecidos (Mauldin, 2013). 

É um aminoácido não essencial (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 

2013; Shmalberg, 2014b) todavia foi reconhecida como um aminoácido 

condicionalmente essencial (Saker e Selting, 2010) porque o armazenamento e a 

síntese endógenos de glutamina podem não ser suficientes para suprir as necessidades 

quanto estas se encontram aumentadas por determinados processos patofisiológicos, 

de entre os quais as neoplasias (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker, 

2014a). 

Os níveis de glutamina no plasma e no músculo esquelético estão diminuídos em 

animais com neoplasias (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), porque a glutamina 

funciona como combustível energético para células de renovação rápida como as 

células neoplásicas (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Mauldin, 2013) e por isso 

pensa-se que a glutamina poderá ter ação estimulante no crescimento da neoplasia 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). No entanto, existem dados experimentais 

que apontam para um efeito depressor da glutamina na síntese de citocinas 

inflamatórias (Frenkel et al., 2013) e foi relatado que a suplementação com glutamina 

suprime a carcinogénese neoplásica mamária induzida por 7,12-dimetilbenzantraceno 

em modelos animais (Kaufmann, Spring e Klimberg, 2008; Saker e Selting, 2010) . São, 

por isso, necessários estudos adicionais para estabelecer os mecanismos pelos quais 

a glutamina altera o crescimento de células neoplásicas (Saker e Selting, 2010). 

A deficiência em glutamina pode contribuir para a caquexia tumoral e a diminuição 

da resposta imunitária (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), pelo que o aumento 

na ingestão ajuda a evitar a perda de massa corporal magra (Mauldin, 2013; Wakshlag, 

2013), estimulando a síntese de proteína muscular e diminuindo o seu catabolismo 

(Mauldin, 2013; Saker, 2014a). 
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A ingestão de quantidades elevadas de glutamina estimula o sistema imunitário 

durante a doença e durante o tratamento (Mauldin, 2013) e mantém a função 

gastrointestinal normal (Frenkel et al., 2013; Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013). Estudos 

com modelos animais com lesão intestinal apresentaram uma morfometria melhorada, 

redução da translocação bacteriana, melhoria da imunidade local e da sobrevivência 

após suplementação de preparações entéricas com glutamina (Saker e Selting, 2010). 

No entanto um estudo com modelo felino de lesão intestinal induzida por metotrexato 

revelou que a ingestão de um alimento purificado à base de aminoácidos e 

suplementado com glutamina não mostrou benefícios na preservação da função e 

morfologia intestinal (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010). 

A glutamina tem efeito benéfico na eficácia (Ogilvie, 2017) e no efeitos adversos 

induzidos pela quimioterapia e pela radioterapia (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013; 

Ogilvie, 2017) especificamente a mucosite, a neuropatia (Frenkel et al., 2013; Ogilvie, 

2017), a cardiotoxicidade, a diarreia (Ogilvie, 2017) e a lesão intestinal (Saker e Selting, 

2010; Frenkel et al., 2013). Após a suplementação de roedores com neoplasia e de 

doentes humanos, evidenciou-se uma estabilização da perda de PC, do metabolismo 

proteico, da resposta do sistema imunitário e da função de barreira intestinal mostram 

melhorias durante a radioterapia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

A glutamina deve ser fornecida através de alimentos com alto teor de proteína e de 

alta qualidade (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), contudo ainda não existe um 

consenso sobre os benefícios desta suplementação em doentes oncológicos não 

submetidos a cirurgia (Saker, 2014a). 

Existem efeitos adversos relatados em humanos como edema, hipertermia, eritema, 

cefaleia, dor abdominal, artralgia, flatulência, náusea e vómito e pode ser contraindicada 

a administração de níveis aumentados de glutamina em doentes com patologia renal e 

hepática (Frenkel et al., 2013). 

 

Aminoácidos Ramificados 

Os ACRs, parecem influenciar o crescimento de linhas celulares de diferentes 

neoplasias caninas (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011) estando o resultado 

dependente do tipo de neoplasia (Saker e Selting, 2010). A leucina, em particular, 

parece ter o efeito mais significativo na diminuição do crescimento de células 

neoplásicas (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). Os ACRs, principalmente a 

leucina, isoleucina e valina, apresentam uma ação anticaquética e antianorética (Saker 

e Selting, 2010). 
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Em humanos e ratos a suplementação resulta num aumento da síntese proteica e 

em ratos com neoplasia a suplementação com leucina resultou numa diminuição da 

atividade proteolítica (Saker e Selting, 2010). 

Em humanos a suplementação com ACRs originou um aumento da ingestão, uma 

ação anticaquética, um aumento da massa magra e da força física, aumento da síntese 

proteica, os doentes apresentaram menor morbidade, maiores concentrações séricas 

de albumina (Saker e Selting, 2010), melhorias no balanço azotado (Case et al., 2011) 

e uma melhor qualidade de vida (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). No entanto, 

a capacidade dos ACRs preservarem o tecido corporal magro em humanos ou animais 

com caquexia tumoral ainda não foi mostrada (Case et al., 2011). 

Em conclusão, supõe-se que o aumento de ACRs na dieta tenha um benefício 

acrescido (Case et al., 2011), contudo são necessários mais estudos para estabelecer 

a relevância dos ACRs no maneio de animais com neoplasias (Saker e Selting, 2010). 

 

Metionina  

A suplementação com metionina é utilizada para o crescimento de algumas linhas 

celulares neoplásicas (Saker e Selting, 2010). A sua substituição pelo seu percussor, a 

homocisteína, bloqueia as células na fase S tardia ou G2 do ciclo celular (Saker e 

Selting, 2010). Como alguns quimioterápicos têm ação específica no ciclo celular, a 

percentagem de células neoplásicas sensíveis à quimioterapia aumenta, melhorando o 

índex terapêutico (Saker e Selting, 2010). 

 

iv. Outros nutrientes 

 

Antioxidantes  

Os antioxidantes foram identificados como tendo potencial tanto na prevenção (Saker 

e Selting, 2010; Case et al., 2011; Ogilvie, 2017) quanto no tratamento da neoplasia 

(Case et al., 2011; Ogilvie, 2017) e estes dados levam a que os veterinários 

recomendem o uso de antioxidantes (Ogilvie, 2017). Contudo ainda não existem estudos 

realizados em animais que avaliem o uso de antioxidantes no doente oncológico (Saker, 

2014a). 

O stress oxidativo danifica o ácido desoxirribonucleico (ADN) e influencia a produção 

de mediadores inflamatórios (Case et al., 2011), e supõe-se que este seja um fator de 

risco para o desenvolvimento e progressão de certos tipos de neoplasia (Case et al., 

2011; Mauldin, 2013). Os antioxidantes atuam no sequestro de espécies reativas que 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

58 
 

são geradas, por exemplo, durante o metabolismo aeróbico, prevenindo ou reduzindo o 

stress oxidativo (Case et al., 2011). À semelhança do que acontece em humanos com 

neoplasia, os marcadores metabólicos do stress oxidativo estão elevados em cães com 

linfoma e carcinoma mamário (Case et al., 2011). Estudos em cães com neoplasias 

mamárias compararam o grau de peroxidação lipídica no tecido tumoral e nos tecidos 

normais adjacentes (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013). No tecido tumoral a peroxidação 

lipídica encontra-se aumentada, o que sugere uma relação entre o dano oxidativo e o 

desenvolvimento desta neoplasia (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013). Contudo a atividade 

antioxidante também estava aumentada no tecido neoplásico (Mauldin, 2013; 

Wakshlag, 2013) o que coloca em questão se o aumento da ingestão de antioxidantes 

nestes animais poderia ter qualquer efeito protetor (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013). 

Também se coloca a questão de alguns compostos considerados antioxidantes 

poderem estimular a oxidação em algumas situações (Wakshlag, 2013). 

São assim necessários estudos complementares para determinar em que situações 

e quais as quantidades ideias de nutrientes antioxidantes para animais de companhia 

em quadros clínicos de neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004).  

O uso de doses aumentadas destes nutracêuticos não parecem estar indicadas em 

animais que ingerem um alimento completo e equilibrado (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004). 

Em humanos já há uma relação estabelecida entre a ingestão de grandes 

quantidades de fruta e legumes e um risco reduzido de certos tipos de neoplasia devido 

à sua composição em antioxidantes (Mauldin, 2013). 

Em relação aos efeitos dos antioxidantes no animal com neoplasia sugere-se que 

fornecer estas substâncias pode reduzir os sinais clínicos associados às alterações 

metabólicas (Case et al., 2011), como as que contribuem para a caquexia (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004) e diminuir a gravidade dos efeitos secundários associados 

à radiação e à quimioterapia (Case et al., 2011; Mauldin, 2013; Raditic e Bartges, 2014). 

A suplementação com antioxidantes dietéticos, pode melhorar a resposta ao tratamento 

da neoplasia e melhorar a função imunitária (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

A vitamina A, D e B12, folatos e minerais como selénio estão a ser estudados em 

humanos, pela sua utilidade como tratamento devido à diminuição da proliferação de 

células neoplásicas em modelos pré-clínicos (Wakshlag, 2013). 

É aconselhado que a suplementação com antioxidantes seja evitada durante o 

tratamento da neoplasia (Mauldin, 2013; Saker, 2014a, 2014b) porque pode interferir 

com os efeitos da radiação e de alguns quimioterápicos nas células neoplásicas 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Case et al., 2011). O mesmo é recomendado 

em humanos (Mauldin, 2013), contudo, em relação à quimioterapia, não existem 
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evidências de reduções significativas na eficácia (Raditic e Bartges, 2014). A 

suplementação com antioxidantes com vista à prevenção da recidiva tumoral após o fim 

da terapia antineoplásica é menos contestada (Mauldin, 2013). 

Um interação a ter em conta antes da suplementação com antioxidantes é o possível 

efeito de neutralização dos efeitos benéficos dos ácidos gordos ómega-3 (Case et al., 

2011). 

 

 Vitamina D 

A vitamina D tem características especificas no gato e no cão pois a produção desta 

vitamina pela pele nestes animais é reduzida (Shmalberg, 2014b) e por isso é 

necessária a suplementação de Vitamina D3 (colecalciferol) (Delaney e Fascetti, 2012) 

por via exógena (Shmalberg, 2014b). 

Relativamente à sua atividade na neoplasia, a forma ativa da vitamina D, o calcitriol, 

exibiu atividade antineoplásica in vitro e in vivo, e atividade antiproliferativa in vitro 

quando utilizado com alguns quimioterápicos em cães (Raditic e Bartges, 2014). Os 

análogos da vitamina D têm efeitos antiproliferativos, ativam vias apoptóticas e são 

antiangiogénicos (Frenkel et al., 2013). Outros possíveis efeitos desta vitamina incluem 

o aumento da eficácia de fármacos citotóxicos e a diminuição de efeitos adversos da 

quimioterapia (Frenkel et al., 2013). 

Em humanos foram relatados resultados conflituosos em estudos sobre a sua 

atividade, enquanto baixas concentrações do precursor da vitamina D ativa parece 

promover o desenvolvimento neoplásico, em outros casos o tratamento com vitamina D 

ativa parece resultar na regressão tumoral (Frenkel et al., 2013; Wakshlag, 2013) e na 

diminuição da incidência de algumas neoplasias, como por exemplo a neoplasia 

mamária (Frenkel et al., 2013). 

Os efeitos adversos mais frequentes da suplementação com vitamina D são as 

alterações gastrointestinais (Frenkel et al., 2013). Todavia a suplementação em animais 

que ingerem uma dieta comercial pode resultar em toxicidade, o que se traduz em 

hipercalcemia e aos seus efeitos (Frenkel et al., 2013; Wakshlag, 2013; Shmalberg, 

2014b). 

Não estão descritas interações entre a vitamina D e fármacos (Frenkel et al., 2013). 

 

Selénio 

Os dados atuais relativamente à sua ação no tratamento e prevenção de neoplasias 

em gatos são escassos (Shmalberg, 2014b). Contudo, a suplementação de roedores 
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com selénio inibiu o desenvolvimento de neoplasia mamária (Saker e Selting, 2010). A 

suplementação de cães com este mineral diminuiu o dano no ADN, exibindo um efeito 

anticarcinogénico através da estimulação da morte celular programada, o que preveniu 

a possível progressão para célula neoplásica, (Mauldin, 2013; Raditic e Bartges, 2014). 

Baixas concentrações séricas de selénio têm sido associadas a um aumento do risco 

de neoplasia de próstata em humanos (Wakshlag, 2013), contudo outros estudos em 

humanos sugerem que não há benefícios evidentes da suplementação de selénio no 

tratamento ou prevenção de neoplasias (Wakshlag, 2013). 

Recomenda-se que a suplementação com selénio seja descontinuada durante a 

radioterapia (Raditic e Bartges, 2014). 

Vários alimentos para gatos podem ser deficitários em selénio, pelo que a sua 

suplementação pelo menos até aos níveis recomendados constitui, com certeza, uma 

mais valia (Wakshlag, 2013). O nível mínimo recomendado é 75 micrograma (µg) /1000 

kcal de Energia Metabolizável (EM) (NRC, 2006; FEDIAF, 2017). 

 

Retinóides, β-carotenos, vitamina C e vitamina E 

Estes compostos parecem influenciar o crescimento de células neoplásicas e a 

metastização(Saker e Selting, 2010). 

 

Retinóides  

A vitamina A, na forma de ácido retinóico e derivados sintéticos, tem sido usada no 

tratamento de neoplasia de mama, de pulmão, renal, ovárica, de pele, de próstata e 

melanoma contudo alguns compostos podem estimular ou inibir a proliferação celular, 

pelo que o seu uso ainda não pode ser recomendado de forma generalizada (Bushue e 

Wan, 2010; Tang e Gudas, 2011; Wakshlag, 2013). Os retinóides parecem regular as 

células neoplásicas (Saker e Selting, 2010), e estudos em humanos e animais sugeriram 

que os retinóides, tanto isolada como de forma combinada com outros agentes, podem 

ser efetivos no tratamento de alguns tipos de neoplasias (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010), devido à sua ação na diferenciação e proliferação 

de células epiteliais (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). Os retinóides também 

estimulam a diferenciação celular e o aumento da suscetibilidade das células 

neoplásicas à quimioterapia (Saker e Selting, 2010; Raditic e Bartges, 2014) e à 

radioterapia (Saker e Selting, 2010). Contudo, a suplementação pode aumentar a 

toxicidade associada à quimioterapia (Raditic e Bartges, 2014).  

A alteração da coagulação pode constituir um efeito adverso da suplementação com 

a vitamina A (Raditic e Bartges, 2014). 
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Carotenos 

Estudos in vitro com células neoplásicas e in vivo com animais de laboratório 

sugerem que o betacaroteno e os carotenóides podem inibir o crescimento de células 

neoplásicas (Case et al., 2011).  

Estudos em humanos e animais mostraram que carotenóides de origem dietética têm 

capacidade de evitar infeções, porque possuem efeito antioxidante, ação inibitória do 

crescimento de células neoplásicas incluindo neoplasias mamárias, aumento da 

atividade da imunidade celular e humoral e alteram a produção de citocinas (Chew e 

Park, 2004). 

 

Vitamina C 

Quantidades elevadas de vitamina C podem facilitar a peroxidação lipídica das 

células neoplásicas, o que constitui um mecanismo alvo da administração intravenosa 

de vitamina C no tratamento neoplásico (Shmalberg, 2014b). Outras ações incluem a 

inibição de reações de nitrosação e prevenção da indução química de neoplasias 

esofágicas e estomacais (Saker e Selting, 2010). Alimentos processados com alto teor 

de nitratos e nitritos são muitas vezes suplementados com vitamina C de forma a reduzir 

a capacidade carcinogénica das nitrosaminas resultantes (Saker e Selting, 2010). 

O ácido ascórbico pode ser utilizado para ultrapassar a resistência a fármacos em 

células neoplásicas (Saker e Selting, 2010). 

As vitaminas C e E (50 mg/kg, cada) diminuem a emese induzida por cisplatina em 

cães (Shmalberg, 2014b). A suplementação resultou no aumento dos níveis séricos e 

plasmáticos das vitaminas e em alguns cães foi reportada diarreia como efeito 

secundário (Shmalberg, 2014b).  

Apesar dos estudos extensivos sobre esta vitamina ainda existe pouca informação 

que prove a eficácia em animais de companhia (Saker e Selting, 2010).  

 

Vitamina E 

A vitamina E melhora a função imunitária e reduz o dano celular em animais 

saudáveis (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004).  

Inibe a carcinogénese na neoplasia mamário em roedores (Saker e Selting, 2010). A 

ação anticarcinogénica exibida pela vitamina E pode resultar: da interação com a 

sistema imunitário inibindo neoplasias induzidas por retrovírus, da eliminação de 
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radicais livres prevenindo o dano oxidativo que resulta na morte celular e da inibição de 

reações de nitrificação (Saker e Selting, 2010). Estudos com linhas celulares de 

carcinoma mamário humano mostraram que duas isoformas da vitamina (Sucinato de 

vitamina E e Acetato de α-tocoferol) têm efeito apoptótico, não afetando células normais 

(Saker e Selting, 2010).  

A vitamina E pode aumentar a eficácia da terapêutica de neoplasias mamárias, 

gástricas, de cólon, ováricas, cervicais, de pulmão e mesotelioma e diminui a 

capacidade proliferativa das células neoplásicas (Saker e Selting, 2010). O delta-

tocotrienol aumentou a eficácia da gemcitabina na inibição do crescimento e da 

sobrevivência de células neoplásicas pancreáticas in vitro e in vivo (Raditic e Bartges, 

2014). 

A necessidade de vitamina E é marcadamente influenciada pela composição do 

alimento (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), uma vez que a necessidade 

aumenta com o aumento dos níveis de ácidos gordos polinsaturados, agentes oxidantes 

e minerais e diminui com o aumento dos níveis de vitaminas lipossolúveis e aminoácidos 

que contém enxofre e selénio (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

A suplementação com vitamina E pode diminuir a coagulação (Raditic e Bartges, 

2014; Shmalberg, 2014b). 

 

Minerais 

Os níveis ótimos de minerais específicos para prevenção e tratamento da neoplasia 

ainda não foram estabelecidos para animais de estimação (Saker e Selting, 2010). 

Ao contrário do verificado em dietas caseiras, a suplementação de minerais em 

animais alimentados com uma dieta comercial completa e equilibrada não parece ser 

uma mais valia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004).  

Em cães com linfoma e osteossarcoma foram detetadas concentrações séricas de 

zinco, crómio e ferro mais baixas do que nos controlos (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004).  

 

Ferro 

Muitas células neoplásicas necessitam de ferro para o seu crescimento, foi por isso 

sugerido que a diminuição dos níveis de ferro séricos em doentes oncológicos estaria 

relacionada com o uso de ferro por parte da neoplasia (Saker e Selting, 2010). Em ratos 

sujeitos a concentrações diminuídas de ferro verificou-se que a progressão do 

crescimento da neoplasia encontrava-se reduzida quando comparados com animais 

com níveis normais (Saker e Selting, 2010).  
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A transferrina férrica e ferritina foram relacionadas com o aumento do  risco do 

aparecimento e crescimento de neoplasia em humanos (Saker e Selting, 2010).  

 

Zinco 

A deficiência em zinco parece aumentar a carcinogénese em animais de laboratório 

(Saker e Selting, 2010).  

Foram observados níveis baixos de zinco no sangue e no tecido neoplásico de 

humanos com diferentes tipos de neoplasias (Saker e Selting, 2010). 

 

X. Outros nutracêuticos e alimentos funcionais 

A relevância de suplementos para uso veterinário tem aumentado devido ao 

interesse em tratamentos naturais, alternativos e complementares (Lana et al., 2006; 

Shmalberg, 2014a).  

Alguns tutores mostram interesse em suplementar a dieta dos seus animais com 

componentes que melhorem a imunidade (Saker, 2014a) e após o diagnóstico de 

neoplasia muitos tutores alteram a dieta dos seus animais e adicionam suplementos e 

nutracêuticos com a expectativa de obter efeitos benéficos (Mauldin, 2013), como o 

aumento da sobrevivência (Shmalberg, 2014a). Algumas razões deste interesse por 

parte dos tutores é a perceção que os alimentos comerciais apresentam deficiências na 

sua composição, principalmente no caso de nutrientes para doenças específicas 

(Shmalberg, 2014a), e que os suplementos e nutracêuticos são efetivos tendo menos 

toxicidade ou efeitos secundários (Shmalberg, 2014a). 

 

i. Efeitos 

Alguns nutracêuticos são utilizados para reduzir os efeitos secundários de fármacos 

resultando, na perspetiva dos tutores, num tratamento mais eficaz (Shmalberg, 2014a). 

Embora muitos tutores não vejam os veterinários como fontes objetivas relativamente 

a informação nutricional, a suplementação só deve ser realizada após uma avaliação 

exaustiva da dieta base e segundo o conselho de um médico veterinário (Mauldin, 

2013). 

As ervas medicinais direcionadas para o doente oncológico podem ter efeito anti-

inflamatório, antioxidante e analgésico (Robinson, 2013), melhoram a qualidade de vida 

devido à estimulação da cicatrização de feridas e podem ter efeito ansiolítico e 

antiemético (Robinson, 2013). Algumas ervas têm efeito anticancerígeno devido à 

capacidade de inibir a proliferação e induzir a apoptose, além de inibirem a angiogénese 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

64 
 

e diminuírem a progressão da metastização (Robinson, 2013). Alguns medicamentos 

tradicionais chineses à base de plantas aumentam a sensibilidade e a eficácia da 

radioterapia e quimioterapia (Robinson, 2013). No entanto existem algumas ervas 

medicinais que antagonizam diretamente a ação de determinados fármacos (Robinson, 

2013).  

Deve ser feita uma avaliação sistemática de suplementos, nutracêuticos e práticas 

recentes de alimentação de forma a que o aconselhamento destas substâncias seja o 

mais correto (Mauldin, 2013), no entanto existe falta de evidência recolhida com 

metodologia científica sobre doses, a duração e o melhor momento para a sua 

utilização, bem como a comparação do risco e do benefício destas substâncias (Saker, 

2014a) em animais de companhia (Robinson, 2013). Atualmente ainda é difícil saber 

que suplementos devem ser prescritos para determinadas neoplasias (Robinson, 2013) 

e a falta de padronização e o uso de diversos suplementos simultaneamente aumentam 

os riscos para a saúde do animal (Robinson, 2013). Existem outras preocupações como 

a falta de regulamentação (Shmalberg, 2014a) e  as possíveis interações entre 

suplementos, nutracêuticos e fármacos (Saker e Selting, 2010; Robinson, 2013). Os 

efeitos das interações entre os fármacos e os suplementos dependem da dose, da 

concentração, do período de toma, da via de administração e de fatores relacionados 

com o animal como: a dieta, a idade, o estado de saúde, a genética e a capacidade de 

metabolização (Raditic e Bartges, 2014). De facto, os suplementos podem alterar a 

farmacocinética e farmacodinâmica dos quimioterápicos através da interação com 

enzimas que intervêm nas vias metabólicas (Saker e Selting, 2010; Raditic e Bartges, 

2014). Além das interações com fármacos, existe um aumento de evidência da 

toxicidade (Saker e Selting, 2010; Robinson, 2013) e da contaminação por metais 

pesados (Robinson, 2013) de alguns suplementos. Alguns medicamentos tradicionais 

chineses estão associados a casos de hepatotoxicidade, nefrotoxicidade ou distúrbios 

hematológicos (Chiu, Yau e Epstein, 2009). A monitorização das concentrações 

plasmáticas dos quimioterápicos administrados e a monitorização de possíveis sinais 

de toxicidade clínica é por isso necessária (Robinson, 2013). 

Um estudo mostrou que os produtos de medicina veterinária chinesa tradicional não 

reduziram efeitos adversos hematológicos associados à quimioterapia em neoplasia de 

mama e cólon (Mok et al., 2006). 

As ervas que têm efeitos anticancerígenos, mas contêm fitoestrógenos, como 

Angelica sinensis, podem afetar negativamente doentes com neoplasia sensível a 

hormonas (Robinson, 2013). 
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ii. Curcumina 

A curcumina é um polifenol derivado de Curcuma longa (Frenkel et al., 2013) e é 

considerada um anti-inflamatório natural (Frenkel et al., 2013; Shmalberg, 2014b). 

Estudos em humanos e modelos animais mostraram que a curcumina influencia várias 

vias de sinalização celular (Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013; Raditic e Bartges, 

2014), incluindo o ciclo celular (Frenkel et al., 2013; Shmalberg, 2014b), apoptose 

(Frenkel et al., 2013), proliferação (Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013), sobrevivência 

(Frenkel et al., 2013), invasão (Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013), angiogénese 

(Shao et al., 2002; Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013), metastização (Frenkel et al., 

2013) e inflamação (Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013; Shmalberg, 2014b). A ação 

da curcumina resulta numa redução do desenvolvimento, da proliferação (Shao et al., 

2002; Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013; Raditic e Bartges, 2014), da invasão 

neoplásica (Shao et al., 2002), da angiogénese (Shao et al., 2002; Frenkel et al., 2013; 

Robinson, 2013), da metastização (Frenkel et al., 2013) e de todos os estadios dos 

ciclos celulares anormais em neoplasias (Shmalberg, 2014b). A curcumina provocou a 

morte celular em várias linhas celulares neoplásicas humanas, incluindo neoplasias 

mamárias, através de diferentes mecanismos de apoptose (Frenkel et al., 2013; 

Robinson, 2013). Um desses mecanismos envolve ultrapassar a resistência a fatores 

indutores de apoptose (Robinson, 2013). 

Pensa-se que a curcumina aumenta a eficácia da radioterapia e da quimioterapia 

(Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013) e que protege os órgãos da toxicidade inerente a 

estas duas técnicas terapêuticas (Frenkel et al., 2013; Robinson, 2013). No entanto, 

está recomendado que durante a radioterapia a suplementação seja descontinuada 

(Raditic e Bartges, 2014). Como a curcumina tem efeito em variadas vias metabólicas 

pensa-se que possa inibir a ação da quimioterapia (Robinson, 2013), por exemplo 

através da inibição da  apoptose induzida pela quimioterapia em células de neoplasia 

mamária, especificamente quando é feita a administração de  quimioterápicos como a 

camptotecina, mecloretamina, doxorrubicina e ciclofosfamida (Frenkel et al., 2013; 

Robinson, 2013). 

Segundo estudos in vitro e in vivo em animais, a curcumina pode inibir a função de 

agregação das plaquetas (Shah et al., 1999; Frenkel et al., 2013) influenciando a 

coagulação (Raditic e Bartges, 2014), e pode aumentar o risco hemorrágico associado 

a outros fármacos ou suplementos (Frenkel et al., 2013). 

A curcumina apresenta baixa biodisponibilidade contudo a absorção varia entre as 

espécies (Robinson, 2013). A ingestão de curcumina com as refeições resulta num 

aumento da absorção (Frenkel et al., 2013).  
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iii. Boswellia 

Os ácidos boswellicos exibem propriedades anti-inflamatórias potentes in vitro e in 

vivo, que incluem a redução da síntese de leucotrienos pela inibição do araquidonato 5-

lipoxigenase (Robinson, 2013). 

Os extratos de Boswellia exercem benefícios imunomoduladores inibindo 

simultaneamente as citocinas TH1 e promovendo a produção de citocinas TH2 

(Robinson, 2013). As citocinas TH2 regulam as respostas vasculares à inflamação e 

estabilizam os mastócitos (Robinson, 2013). 

Os ácidos boswellicos inibem a proliferação, e estimulam a diferenciação e a 

apoptose em linhas celulares de diversas neoplasias humanas (Robinson, 2013). 

Os efeitos adversos associados aos ácidos boswellicos incluem náusea, desconforto 

e dor abdominal, hiperacidez e diarreia (Robinson, 2013). 

A presença de alimentos no estômago, bem como o tipo de alimento, altera a 

biodisponibilidade dos ácidos boswellicos (Robinson, 2013). 

 

iv. Sanguinaria canadensis 

O ingrediente ativo da Sanguinaria canadensis parece atuar seletivamente nas 

células neoplásicas quando estudado in vitro, e parece sensibilizar as células 

neoplásicas para o efeito da quimioterapia favorecendo a sua apoptose (Robinson, 

2013). Foram também relatados efeitos antiproliferativos em células neoplásicas, que 

dependiam da dose de S. canadensis (Robinson, 2013). Não se sabe ainda se os níveis 

teciduais in vivo são comparáveis aos detetados in vitro, embora se saiba que altas 

concentrações de S. canadensis podem causar a necrose da derme (Robinson, 2013).   

A toxicidade da Sanguinaria foi descrita em cães com neoplasia (Robinson, 2013), e 

num cão a avaliação histológica revelou necrose e inflamação severas e complicações 

pós-cirúrgicas (Robinson, 2013). 

 

v. Yunnan Baiyao 

É uma mistura de ervas chinesa que inclui Panax notoginseng como constituinte 

principal e é usado em animais com hemangiossarcoma (Robinson, 2013). O Yunnan 

Baiyao foi associado a uma regulação de hemorragia, ativando as plaquetas e 

diminuindo os tempos de sangramento e coagulação (Robinson, 2013). O Panax 

notoginseng evidencia efeitos citotóxicos e o aumento da sensibilização à radioterapia 

pelo que este suplemento pode vir a ter outras indicações (Robinson, 2013). 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

67 
 

 

vi. Astragalus 

Astragalus é uma planta comumente empregue para o tratamento de neoplasia que 

modela a resposta imunitária do animal e reduz a toxicidade da quimioterapia (Frenkel 

et al., 2013; Robinson, 2013). Estudos em humanos com neoplasia pulmonar mostram 

que quando se combina o uso de quimioterápicos de platina com formulações com 

Astragalus se verifica uma melhoria na sobrevivência, um aumento na resposta da 

neoplasia ao tratamento e uma redução da toxicidade da quimioterapia (Frenkel et al., 

2013; Robinson, 2013). Os polissacarídeos do Astragalus potenciam a atividade in vitro 

antineoplásica imunomediada da aldesleucina, melhoram a resposta dos linfócitos em 

humanos saudáveis e com neoplasia, aumentam a atividade das células NK em doentes 

saudáveis, potenciam a atividade de monócitos e aumentam a fagocitose através da 

regulação da produção de FNT-α (Frenkel et al., 2013). Aumentam a fagocitose e 

mostram efeitos hepatoprotetores em lesões hepáticas induzidas por quimioterápicos 

em estudos  in vitro e in vivo (Frenkel et al., 2013). Os extratos de Astragalus inibem o 

crescimento neoplásico, atrasam a carcinogénese hepática induzida por químicos em 

ratos e são antiangiogénicos (Frenkel et al., 2013).  

O Astragalus tende a ser bem tolerado e estudos pré-clínicos descrevem uma 

atividade imunomoduladora (Frenkel et al., 2013). 

Foram realizados ensaios clínicos para avaliar a eficácia do Astragalus na qualidade 

de vida e nos efeitos adversos da quimioterapia em doentes com neoplasia colorretal 

(Frenkel et al., 2013), observou-se uma redução da náusea e da emese,  a diminuição 

do grau de leucopenia e o aumento de linfócitos T em doentes tratados com Astragalus 

quando comparados com doentes tratados unicamente com quimioterapia (Frenkel et 

al., 2013).  

Ainda não existem efeitos secundários relatados (Frenkel et al., 2013). Em relação a 

interações com outros fármacos  o Astragalus pode antagonizar os efeitos de 

imunossupressores (Frenkel et al., 2013).  Foi relatado que reduz a imunossupressão 

após tratamento com ciclofosfamida, pelo que o Astragalus não deve ser usado em 

doentes tratados com imunossupressores (Frenkel et al., 2013). 

 

vii. Oldenlandia 

Algumas plantas mostraram efeito em neoplasias como a Oldenlandia que elimina 

células tumorais através da apoptose (McCulloch et al., 2006).  
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viii. Coix lacrymal-jobi e Glycyrrhiza glabra 

Pensa-se que a erva Coix lacrymal-jobi inibe a atividade de transcrição génica 

anormal e o Glycyrrhiza glabra promove a necrose tumoral (Robinson, 2013). 

 

ix. Garcinia mangostana 

Estudos in vitro em células de osteossarcoma canino avaliaram os efeitos do 

tratamento com α-mangostina, uma xantona derivada do mangostão (Garcinia 

mangostana), e verificou-se que as células mostravam sinais de apoptose (Morello, 

Martano e Buracco, 2011). Enquanto que em humanos com neoplasia mamária e 

prostática e leucemia foi registado um efeito antineoplásico após a suplementação com 

α-mangostina (Krajarng et al., 2012).  

A função do polifenol honokiol da Magnolia officinalis foi avaliada em várias 

neoplasias, incluindo a mamária, e foi registada uma ação antineoplásica que inclui a 

eliminação de radicais oxidativos, a atenuação da atividade do fator nuclear kappa B, a 

inibição da regulação génica do ciclo celular e a supressão da COX-2 (Raditic e Bartges, 

2014). 

 

x. Cardo mariano 

O cardo mariano (Silybum marianum) contem silimarina (Shmalberg, 2014b), uma 

mistura de flavonoides e flavolignanas (Frenkel et al., 2013) com possível efeito 

antioxidante (Shmalberg, 2014b). 

A silibinina (constituinte da silimarina) mostrou efeito protetor contra lesões 

provocadas por quimioterápicos como a cisplatina, a doxorrubicina (Robinson, 2013) e 

a lomustina (Robinson, 2013; Raditic e Bartges, 2014; Shmalberg, 2014b). O 

Denamarin® (silibinina) é frequentemente recomendado a cães sujeitos a quimioterapia 

com lomustina, de forma a diminuir o dano hepatocelular e a aumentar a probabilidade 

de completarem o protocolo quimioterápico (Raditic e Bartges, 2014). 

A silibinina mostrou um efeito potencializador de quimioterápicos como a cisplatina 

em estudos in vivo e in vitro (Robinson, 2013). 

A combinação de ácidos gordos ómega-3 com o cardo mariano reduziu lesões de 

necrose relacionadas com radioterapia em doentes com neoplasia e prolongou o TMS 

(Robinson, 2013). 

Estudos em roedores mostraram uma redução na incidência de neoplasias e a 

inibição do crescimento neoplásico (Robinson, 2013). Contudo,  a silibinina promoveu o 
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crescimento de neoplasia mamária em roedores, o que pode ser resultado da 

estimulação da sinalização dos recetores de estrogénio (Robinson, 2013). 

Outros efeitos secundários da suplementação com a silibinina envolvem alterações 

do TGI (Robinson, 2013). Relativamente a interações com fármacos o cardo mariano 

pode inibir certas isoformas do citocromo P450, o que pode alterar o metabolismo de 

alguns agentes terapêuticos, e alguns estudos já mostraram a potenciação da toxicidade 

da quimioterapia (Robinson, 2013). 

É recomendado que seja feita uma monitorização da função renal, hepática e painel 

de eletrólitos e avaliação da função plaquetária a cada 6 meses, se a silibinina for 

administrada durante meses ou anos (Robinson, 2013). 

 

xi. Cogumelos  

As misturas de cogumelos ou polissacarídeos derivados de cogumelos modificam a 

resposta da neoplasia e melhoram a função imunitária em doentes com tumores sólidos 

(Robinson, 2013). 

Os polissacarídeos bioativos são encontrados principalmente em fungos e têm 

atividade imunoestimulante (Frenkel et al., 2013; Raditic e Bartges, 2014; Shmalberg, 

2014b). A atividade imunomoduladora inclui a ativação de macrófagos, monócitos, 

células NK, células dendríticas e linfócitos (Raditic e Bartges, 2014). 

Em animais com neoplasias, em que se encontra incluído o carcinoma mamário, foi 

mostrada uma resposta direta e / ou sinérgica na regressão tumoral através da indução 

da citotoxicidade antineoplásica (Raditic e Bartges, 2014). Os polissacarídeos 

apresentam efeitos antineoplásicos em linhas celulares de neoplasia de pulmão, mama, 

colo uterino, próstata e melanoma em humanos (Robinson, 2013; Raditic e Bartges, 

2014), através da inibição de proliferação celular, do crescimento tumoral, da invasão 

(Robinson, 2013) e da angiogénese (Robinson, 2013; Raditic e Bartges, 2014). Em 

humanos também foi mostrada a estimulação da diferenciação celular, hematopoiese e 

inibição da metastização (Raditic e Bartges, 2014). 

O maitake (Grifola frondosa) é um cogumelo que mostrou algum efeito em cães com 

linfoma (Raditic e Bartges, 2014). A ingestão deste cogumelo pode inibir a função 

plaquetária; no entanto não se conseguiu concluir se as hemorragias verificadas nos 

cães seriam provocadas pela ingestão do cogumelo ou pelo linfoma (Robinson, 2013). 

Alguns ensaios em humanos e linhas celulares de neoplasia mamária em humanos 

evidenciaram um aumento do efeito antineoplásico (Frenkel et al., 2013). Em humanos 

mostrou-se um aumento da eficácia e uma diminuição dos efeitos adversos da 
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quimioterapia (Frenkel et al., 2013). Em relação ao maitake ainda não foi evidenciada 

nenhuma interação ou efeitos secundários deste cogumelo (Frenkel et al., 2013). 

Estudos em humanos mostraram que a Ganoderma lucidum estimula a imunidade 

do hospedeiro e a resposta da neoplasia, contudo ainda há incerteza se aumenta o TMS 

(Raditic e Bartges, 2014). 

Uma das maiores limitações ao uso regular em clínica é o facto das doses de 

produtos com cogumelos ainda não estarem bem estabelecidas (Shmalberg, 2014b). 

 

Coriolus versicolor  

O Coriolus versicolor (ou Trametes versicolor), contém polissacarídeos que causam 

a interrupção do ciclo celular na fase G1 / S, o que resulta numa redução na proliferação 

e um aumento na apoptose de células neoplásicas (Raditic e Bartges, 2014). Mostrou 

efeitos em diferentes linhas celulares neoplásicas em estudos in vitro, em animais 

(Raditic e Bartges, 2014) e humanos (Robinson, 2013; Raditic e Bartges, 2014). 

A ingestão de Coriolus versicolor (C. versicolor) melhorou o estado imunitário em 

humanos imunodeprimidos com neoplasia de mama através do aumento da contagem 

de linfócito, células T CD8 e células B CD19 e aumentou a função das células NK 

(Torkelson et al., 2012). Estudos em humanos com neoplasia de mama tratados com o 

Polissacarídeo-K (do C. versicolor) resultou no aumento do TMS quando aplicados em 

conjunto com protocolos de quimioterapia padrão em situações clínicas com prognóstico 

de sobrevivência comparável (Raditic e Bartges, 2014). 

Todos os casos recolhidos para este trabalho receberam suplementação com 

Corioulus versicolor sob a marca Corpet®, pelo que se descreve em seguida o produto 

e o método e quantidades de administração.  

O Corpet® (C. versicolor) estimula o sistema imunitário devido à presença de 

polissacarídeos, antioxidantes e enzimas (Viovet, sem data). Contêm várias enzimas 

que previnem o stress oxidativo e inibem o crescimento celular em diferentes situações 

clínicas (Viovet, sem data; Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). É um 

imunomodulador com atuação gradual que aumenta a quantidade de células 

sanguíneas da linha branca, aumenta os níveis de CD4, a atividade de interleucina-12 

e diminui a atividade da interleucina-5 e da telomerase (Mycology Research 

Laboratories Ltd, 2018). Após seis semanas a suplementação equilibra o rácio entre os 

sistemas imunitários das citocinas TH1 e TH2, quando em contacto com vírus ou 

atividade neoplásica (Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). Devido ao seu efeito 

imunoestimulante a suplementação com C. versicolor é recomendada a gatos com mais 

de 10 anos de idade, animais sujeitos a protocolos de quimioterapia ou a tratamento 
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paliativo e em animais que serão submetidos a cirurgia (Mycology Research 

Laboratories Ltd, 2018). 

No caso de animais que realizam cirurgia é recomendado que a suplementação seja 

iniciada três semanas antes da cirurgia até quatro semanas após a cirurgia, para 

acelerar o processo de cicatrização (Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). 

Em animais com neoplasia recomenda-se o uso de suplementação com C. versicolor 

pois reduz a fadiga e aumenta o apetite (Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). 

Não se conhecem contraindicações à utilização de Corpet®. Os antibióticos podem 

alterar o funcionamento do TGI reduzindo a absorção de Corpet®, pelo que a 

suplementação deve ser iniciada 14 dias após o fim da antibioterapia (Mycology 

Research Laboratories Ltd, 2018). 

O Corpet® deve ser administrado de manhã e com a refeição (Mycology Research 

Laboratories Ltd, 2018). Numa fase inicial o produto é administrado numa dose mais 

elevada durante 60 dias, esta dose inicial permite uma absorção cumulativa (Mycology 

Research Laboratories Ltd, 2018). Em gatos corresponde a 2 comprimidos por dia 

(Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). 

A fase de dose de manutenção é reduzida para 1 comprimido por dia e esta fase dura 

60 dias. No entanto, dependendo do quadro clínico e supervisão do médico veterinário, 

o tratamento pode ser prolongado (Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). Um 

exemplo em que se prolonga o tratamento são os casos oncológicos paliativos, em que 

a fase de manutenção se prolonga durante o tratamento (Mycology Research 

Laboratories Ltd, 2018). Animais que realizam protocolos de quimioterapia devem 

manter a dose inicial (2 comprimidos) durante a quimioterapia e mantê-la até 60 dias 

após o final do protocolo (Mycology Research Laboratories Ltd, 2018). 

 

xii. Probióticos 

São microrganismos vivos e têm atividade imunomoduladora (Frenkel et al., 2013). 

Os probióticos são usados principalmente para o tratamento de toxicidade intestinal 

durante a radioterapia e quimioterapia (Frenkel et al., 2013) e a prevenção e redução de 

diarreia aguda (Shmalberg, 2014b). Mostraram ação na diarreia induzida por 

quimioterápicos (Raditic e Bartges, 2014) e induzida por radiação (Frenkel et al., 2013). 

Os probióticos atuam na modulação da microbiota intestinal, melhorando as condições 

físico-químicas do intestino e reduzindo o stress oxidativo (Raditic e Bartges, 2014). 

Outros efeitos verificados incluem a inibição da progressão tumoral, a produção de 

compostos anticancerígenos e a modulação da resposta imunitária do hospedeiro 

(Raditic e Bartges, 2014). A evidência sugere que as células NK são as células efetoras 
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antineoplásicas, e a atividade das células NK está relacionada com o efeito 

antineoplásico observado no uso de probióticos em ratos (Raditic e Bartges, 2014). 

Estudos utilizando um modelo animal de neoplasia colorretal mostraram que um 

aumento na carga tumoral resultava no aparecimento de caquexia, que é acompanhada 

pelo aumento da permeabilidade intestinal, níveis elevados de endotoxinas plasmáticas 

e inflamação crónica (Raditic e Bartges, 2014). Foram relatadas melhoras na função 

intestinal, um aumento do PC e a diminuição da inflamação, depois da suplementação 

conjunta de EPA, isolados de imunoglobulinas e probióticos (Raditic e Bartges, 2014). 

A FortiFlora® é um produto comercial probiótico que está indicado para a proteção ou 

renovação da microbiota em animais sujeitos a quimioterapia e/ou radioterapia (Saker, 

2014a). Os probióticos estão contraindicados em doentes imunodeprimidos, doentes em 

estado crítico (Frenkel et al., 2013; Raditic e Bartges, 2014), doentes com cateteres 

venosos centrais que recebem nutrição parenteral e doentes em que a administração 

dos probióticos tenha de ser realizada através de um tubo de alimentação uma vez que 

foram reportados casos de bacteriemia, fungémia e sepsis associados à administração 

de probióticos (Raditic e Bartges, 2014). Não existem evidências de interações com 

tratamentos convencionais, e pensa-se que a eficácia dos probióticos possa ser 

reduzida por antibióticos (Frenkel et al., 2013). 

 

xiii. Inibidores de protéases  

Alguns inibidores de protéase são eficazes na prevenção e na supressão da 

transformação induzida por carcinogéneos in vitro e na carcinogénese em modelos 

animais (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). Num estudo realizado com recurso 

a um modelo felino de enterite induzida por metotrexato para determinar o impacto de 

alimentos com proteína de soja, caseína ou aminoácidos sintéticos na morfologia e 

função intestinal (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004), concluiu-se que existe uma 

associação entre a ingestão de um alimento à base de proteína de soja e a melhorias 

na integridade intestinal, o que pode estar relacionado com a estimulação de hormonas 

tróficas do TGI (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

 

xiv. Hexafosfato de inositol  

O hexafosfato de inositol (IP6) pode ser encontrado naturalmente em farelo e 

sementes de plantas e é a principal forma de armazenamento de fósforo (Raditic e 

Bartges, 2014). Pesquisa in vitro mostrou que o IP6 reduz a proliferação celular anormal 

e pode transformar as células neoplásicas em células normais aumentando a 

diferenciação das células neoplásicas (Raditic e Bartges, 2014). 
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Num estudo clínico realizado em humanos com neoplasia de mama para avaliar a 

função do tratamento com IP6 e inositol (Raditic e Bartges, 2014), observou-se que os 

doentes que receberam quimioterapia, conjuntamente com IP6 e inositol não 

apresentaram citopenia, exibiram um aumento na qualidade de vida e uma melhoria no 

estado geral (Raditic e Bartges, 2014). Em estudos com linhas celulares de carcinoma 

mamário humano mostrou-se que o IP6 inibe o crescimento celular e atua 

sinergicamente com alguns quimioterápicos (Raditic e Bartges, 2014).  

O trabalho in vitro mostra que o tratamento com trispirofosfato mioinositol aumenta a 

oxigenação de células neoplásicas aumentando a taxa de sobrevivência de ratos com 

carcinomatose, e aumenta a pressão de oxigénio e o fluxo sanguíneo nos ratos com 

melanoma e neoplasia de mama (Raditic e Bartges, 2014).  

Um dos efeitos adversos do IP6 é a diminuição na coagulação (Raditic e Bartges, 

2014). 

 

xv. Alho 

Estudos em animais e in vitro relatam que os ingredientes ativos do alho e outros 

vegetais do género Allium têm efeito anticancerígenos (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004). Este tipo de estudos, também sugere uma relação entre o consumo 

elevado de alho e a redução do risco de aparecimento de neoplasias (Saker e Selting, 

2010). 

Alho, extratos de alho e compostos tioalquil inibem a ativação de carcinogéneos e as 

alterações nucleares que estes induzem (Saker e Selting, 2010). O alho tem uma ação 

citolítica direta contra células de melanoma e de carcinoma mamário em humanos, e as 

concentrações utilizadas não tiveram nenhum efeito em células normais (Saker e 

Selting, 2010). Os mecanismos pelos quais previnem o desenvolvimento de alterações 

cancerígenas e os efeitos exatos na neoplasia não são claros; contudo os compostos 

organosulfurados modulam a atividade de várias enzimas que eliminam carcinogéneos 

mostrando possuir um efeito protetor em animais (Saker e Selting, 2010). Estes 

compostos reduzem os níveis de glutationa intracelular de forma transitória em células 

neoplásicas, inibem a divisão celular e induzem apoptose, regulam fatores nucleares 

envolvidos na função imunitária e na inflamação, modulam o metabolismo dos 

eicosanóides e células que produzem esses metabolitos, regulam o metabolismo dos 

ácidos gordos, inibem a função plaquetária ao interferir na síntese do tromboxano e 

inibem as reações oxidativas (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). O alho induz o 

sistema de transporte de efluxo da glicoproteína-P para ajudar o organismo a eliminar 

os quimioterápicos (Robinson, 2013).  O alho mostrou possuir uma ação citolítica contra 
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células de neoplasia mamária humana (Saker e Selting, 2010). Estudos epidemiológicos 

em humanos sugeriram uma relação entre o consumo elevado de alho e a prevenção 

do aparecimento de neoplasias (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Saker e 

Selting, 2010). 

Desconhece-se se o alho em pó ou em forma de comprimido possui níveis de 

compostos ativos similares aos das preparações de alho fresco (Roudebush, Davenport 

e Novotny, 2004).  

Estudos preliminares em cães sem doença sobre a inclusão de alho em pó em dieta 

seca completa e equilibrada não mostraram efeitos imunomoduladores significativos 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). Contudo, não existem estudos que avaliem 

a segurança e eficácia do alho na prevenção ou tratamento de neoplasias em gatos, 

cães ou humanos (Saker e Selting, 2010). 

O uso frequente de extratos de alho em animais de estimação com neoplasia é 

desencorajado devido à falta de evidência de eficácia (Roudebush, Davenport e 

Novotny, 2004) e ao potencial de toxicidade (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Esta toxicidade tem origem em alguns organo-sulfóxidos do alho como o tiossulfato de 

2-propenil e sódio; trissulfureto de bis-2-propenilo; tetrassulfureto de bis-2-propenilo; 

pentassulfureto de bis-2-propenilo; tiosulfonato de bis-2-propenilo e vários ésteres 

contendo enxofre (FEDIAF, 2017), que oxidam as membranas dos eritrócitos e a 

hemoglobina, induzindo hemólise associada ao aparecimento de eccentrócitos e corpos 

de Heinz e aumento dos níveis de metemoglobina em cães (Lee et al., 2000; 

Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Yamato et al., 2005). Estes compostos 

organosulfurados são facilmente absorvidos no TGI e metabolizados em oxidantes 

altamente reativos (Cope, 2005; FEDIAF, 2017). 

Os gatos são mais sensíveis que os cães ao envenenamento com alho devido à 

estrutura específica da hemoglobina, tornando-os mais suscetíveis ao stress oxidativo 

(Giger, 2000; FEDIAF, 2017). 

O aumento na glutationa reduzida (G-SH), que foi relatada após a ingestão de alho, 

pode parecer inconsistente com o dano oxidativo, mas o aumento pode ser uma reação 

compensatória após uma diminuição inicial de G-SH e outros antioxidantes e um 

aumento na glutationa oxidada (GSSG) nos primeiros dias após a ingestão (Ogawa et 

al., 1986; Yamato e Maede, 1992). 

 

xvi. Polifenóis do chá  

Estudos em animais mostram o efeito antineoplásico dos polifenóis, como flavonas, 

flavonóis, isoflavonas e catequinas (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). A ação 
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dos polifenóis envolve diversos mecanismos como a inibição de enzimas envolvidas na 

bioativação de carcinogéneos, na indução da apoptose em células neoplásicas 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Frenkel et al., 2013), na inibição do 

crescimento, da proliferação e progressão tumoral, na modificação da inflamação e da 

carcinogénese e na inibição da angiogénese (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

Em ratos e outros modelos animais o chá verde e, em particular, os seus constituintes 

polifenólicos mostraram um efeito protetor contra o desenvolvimento de neoplasia 

induzida por químicos ou radiação ultravioleta (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004). Noutros modelos animais, os polifenóis isolados do chá verde modularam e 

aumentaram a eficácia de quimioterápicos (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; 

Frenkel et al., 2013). Estudos in vitro e in vivo com chá verde mostrou efeitos pró e 

antioxidativos, inibiu a metastização e moléculas sinalizadoras (Frenkel et al., 2013). 

O uso de chá verde apresenta alguns efeitos adversos como efeito inibitório da atividade 

plaquetária, hepatoxicidade e interações com alguns quimioterápicos (Frenkel et al., 

2013). 

Extratos de chá verde podem ser encontrados em algumas dietas comerciais ou em 

forma de suplemento (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

 

xvii. Cartilagem de Tubarão  

Supõe-se que a inibição da angiogénese tumoral possa retardar o crescimento 

neoplásico e a metastização (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). A cartilagem de 

tubarão, devido à sua natureza avascular, foi considerada uma possível fonte de 

compostos antiangiogénicos (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). Alguns 

compostos foram extraídos e purificados, dando origem a compostos comerciais como 

o Neovastat® que terá ação na prevenção da angiogénese prevenindo a ligação do 

VEGF, inibindo a atividade das MMPs, induzindo a apoptose específica de células 

endoteliais e aumentando os níveis de angiostatina no local onde se encontra a 

neoplasia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004). 

 

XI. Fatores nutricionais chave  

O quadro 8 exibe fatores nutricionais chave e os níveis propostos para o alimento a 

oferecer a gatos com neoplasia. 
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Quadro 8. Recomendação dos fatores nutricionais chave para gato com neoplasia. 

Fatores Nutricionais 
Recomendações 

Nutricionais1 

Hidratos de carbono digestíveis2 <62,5 g/1000 kcal 

Fibra >6,25 g/1000 kcal 

Lípidos 50-1003 g/1000 kcal 

Ácidos gordos ómega-3 >5-12,5 g/1000 kcal 

Rácio ómega-6: ómega-3 1:1 a 2,5:1 

Proteína 87,5-125 g/1000 kcal 

Arginina > 5-6,25 g/1000 kcal 

Selénio ≥ 75 µg/1000 kcal 

Ferro ≥ 20 mg/1000 kcal 

Zinco ≥ 18,5 mg/1000 kcal 

Vitamina D4 ≥ 1,4 µg/1000 kcal 

Vitamina E ≥ 7,5 mg/1000 kcal 

Vitamina A5 200 - 25,000 µg/1000 kcal 

Adaptado de Roudebush et al. (2004); NRC (2006); Saker et al. (2010); Case et al. (2011); 
Mauldin (2013); Saker (2014); FEDIAF (2017) 

 Legenda: 1- Considerando que a EM do alimento é 400 kcal/100 g MS; 2- Extrativos não azotados 
(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004); 3-Segundo National Research Council apresentam 
como limite superior seguro 82,5 g/1000 kcal para os gatos adultos em manutenção (NRC, 2006); 
4-Colecalciferol; 5- Retinol. 
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XII. Neoplasia e suporte nutricional  

A incidência das neoplasias está a aumentar, principalmente devido ao aumento da 

longevidade dos animais de companhia (Saker e Selting, 2010).  

As neoplasias (Saker e Selting, 2010) e a capacidade ou vontade do animal de se 

alimentar (Michel e Sorenmo, 2009) influenciam a qualidade de vida do gato (Michel e 

Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010). Os tutores devem ser educados sobre a 

importância da nutrição no maneio completo e com êxito do doente oncológico (Mauldin, 

2013) e no incremento da qualidade e do tempo de vida do animal (Saker e Selting, 

2010). 

 Um dos objetivos principais do maneio nutricional é a conservação de um estado 

nutricional ideal durante todas as fases da doença neoplásica (Case et al., 2011). As 

dificuldades no cumprimento deste objetivo advêm das modificações associadas à 

neoplasia na ingestão alimentar (Saker e Selting, 2010), no metabolismo nutricional e 

nas necessidades energéticas (Case et al., 2011). No entanto, o fornecimento de uma 

dieta com nutrientes selecionados e níveis de energia apropriados pode reverter ou 

ajudar a diminuir os efeitos deletérios e deficiências provocadas pela neoplasia (Case 

et al., 2011) e pelo tratamento (Saker, 2014a). 

A influência do estado nutricional no gato com doença neoplásica é também 

evidenciada pela correlação da CC com o TMS (Baez et al., 2007; Mauldin, 2013; 

Freeman, 2017; Stein, 2017) e com o prognóstico do animal (Mauldin, 2013). 

Alguns autores sugeriram que uma dieta com alto teor em peixe como fonte proteica 

e baixo teor de gordura pode prolongar o TMS em ratos com tumores mamários 

espontâneos (Shofer et al., 1989).  

Dietas com alto teor de proteína e gordura parecem contribuir para um pior 

prognóstico de neoplasia mamária em cães (Carvalho, 2012) enquanto que outros 

estudos descrevem uma ligação entre cães que ingerem dietas com baixo teor de 

gordura (<39%) e alto teor de proteína e um aumento do TMS (Shofer et al., 1989; Pinto, 

2009). 

A nutrição pode influenciar positivamente a capacidade do animal tolerar o tratamento 

(Michel e Sorenmo, 2009; Case et al., 2011) aumentando a expectativa de vida (Michel 

e Sorenmo, 2009) e melhorando ou mantendo a qualidade de vida (Michel e Sorenmo, 

2009; Case et al., 2011). 

 

i. Avaliação Nutricional 

Deve ser feita uma avaliação nutricional ao gato com neoplasia (Mauldin, 2013) e 

este será o primeiro passo para a elaboração de um plano de suporte nutricional (Saker, 
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2014a). A avaliação nutricional baseia-se na recolha de informações relacionadas com  

a dieta e extras (guloseimas, suplementos e medicações), fatores relacionados com o 

animal e fatores relacionados com o tutor e o maneio alimentar (Mauldin, 2017). Esta 

avaliação começa com a recolha de dados relacionados com o animal (Michel e 

Sorenmo, 2009). Dados do exame físico, da história clínica, da história nutricional, 

diagnóstico e tratamento da neoplasia (Michel e Sorenmo, 2009; Wakshlag, 2013; 

Saker, 2014a; Mauldin, 2017), prognóstico, estado nutricional (Wakshlag, 2013; Saker, 

2014a; Mauldin, 2017) e qualidade de vida (Mauldin, 2017). Deve ser investigada a 

presença de doenças atuais ou passadas  durante a recolha da história clínica (Michel 

e Sorenmo, 2009). A avaliação do estado nutricional do doente oncológico deve ser feita 

na altura do diagnóstico e durante o tratamento (Biller et al., 2016).  

O estado nutricional é avaliado com a recolha de dados do historial como a perda de 

PC anterior ou atual, se o animal ingere o alimento de forma voluntária, a presença de 

sinais gastrointestinais como consequência da doença ou do tratamento antineoplásico, 

o grau de atividade do animal e o impacto da doença na condição geral do doente 

(Michel e Sorenmo, 2009). 

Deve ser determinado se a restrição na assimilação de nutrientes se deve à 

diminuição do consumo alimentar, má digestão ou má absorção; se os efeitos da 

desnutrição são evidentes na funcionalidade dos órgãos ou na composição corporal; se 

a doença do doente influencia as suas necessidades nutricionais (Michel e Sorenmo, 

2009). 

Os fatores relacionados com o maneio alimentar e a dieta incluem a recolha de dados 

sobre o modo e tipo de alimentação do gato (Michel e Sorenmo, 2009). Esses aspetos 

devem ser levados em consideração ao longo do tratamento, a fim de adaptar 

progressivamente a dieta e as recomendações nutricionais à resposta do doente ao 

tratamento (Michel e Sorenmo, 2009). 

Os dados recolhidos durante a avaliação nutricional são analisados e serão 

registados de forma rotineira, para que possam ser utilizados na identificação de animais 

desnutridos (Michel e Sorenmo, 2009) e na elaboração de recomendações nutricionais 

específicas (Mauldin, 2017), tornando o suporte nutricional mais individualizado (Saker 

e Selting, 2010). Estas recomendações nutricionais podem incluir uma monitorização 

mais cuidadosa ou a necessidade de uma intervenção nutricional (Michel e Sorenmo, 

2009; Villaverde e Larsen, 2015).  

Os resultados da avaliação clínica e do exame físico permitem classificar o estado 

nutricional do animal como: bem nutrido, borderline ou malnutrido (Michel e Sorenmo, 

2009; Saker, 2014a), como se mostra no quadro 9. 
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Quadro 9. Avaliação do estado nutricional. 

Estado nutricional Critérios Clínicos 

Bem-nutrido 

Ingestão consistente das NED 
CC: ≥ 5/9 

PC: estável 
Condição Muscular (CM): ≥ 2/3 

Albuminemia normal 
Sem perdas de nutrientes (através da diarreia, 

emese/regurgitação, urina) 

Borderline 

Ingestão inconstante de NED (variação entre necessidades 
energéticas de repouso (NER) a NED) 

CC: variável 
PC: perda de peso < a 10% 

CM: 1 a 2/3 
Hipoalbuminemia ligeira ou albuminemia normal 
Perda de nutrientes moderada, mas controlável 

Malnutrido 

Ingestão energética diária < 66% NER 
CC: 3/9 

PC: incontrolável; > que 10% do PC ideal 
CM: ≤ 2/3 

Hipoalbuminemia moderada a severa 
Perda de nutrientes contínua e incontrolável 

Adaptado de Saker (2014b) 

 

XIII. Exame físico 

A avaliação do estado nutricional abrange o exame físico e indicadores como 

mudanças na composição corporal, que incluem a perda de massa gorda e de massa 

muscular (Michel e Sorenmo, 2009). Outros indicadores são: a presença de edema ou 

ascite, a existência de lesões mucosas ou cutâneas e o aspeto do pelo (Michel e 

Sorenmo, 2009). A deterioração da qualidade da pele e do pelo podem indicar 

deficiências em nutrientes como por exemplo zinco, vitamina E e ácidos gordos 

essenciais (Weeth, 2013) 

Em cães com neoplasia, fatores como: a idade, a raça, o estado reprodutivo, o tipo 

de neoplasia e história de administração de corticosteroides têm influência no estado 

nutricional do animal (Mauldin, 2013), por isso é de concluir que o mesmo ocorra nos 

gatos. 

 

i. Avaliação da condição corporal e condição muscular 

Alguns autores afirmam que o número de gatos obesos com neoplasias seja superior 

ao número de gatos com uma CC baixa (Freeman, 2017), enquanto que outros autores 

afirmam que gatos com neoplasia apresentam mais frequentemente um PC e uma CC 

abaixo do ideal (Michel e Sorenmo, 2009; Case et al., 2011; Mauldin, 2013) e 90 % 
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evidencia atrofia muscular (Case et al., 2011; Mauldin, 2013). A atrofia pode surgir em 

animais com reservas de gordura adequadas ou excessivas (Michel e Sorenmo, 2009). 

Com o decorrer da doença verifica-se que cerca de 50% dos gatos perde PC (Freeman, 

2017; Mauldin, 2017) e 35-90% perde massa muscular (Freeman, 2017), estes dados 

mostram como é fundamental a avaliação da CC, a avaliação da CM e avaliação do PC, 

de forma a detetar mais precocemente o desenvolvimento de caquexia (Freeman, 

2017). A CC e variações do PC são também ferramentas práticas de monitorização dos 

efeitos nutricionais gerais da neoplasia (Saker e Selting, 2010), do tratamento (Michel e 

Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010) e de uma mudança alimentar (Mauldin, 2017), e 

estão incluídos nos indicadores a recolher na avaliação do estado nutricional do animal 

(Wakshlag, 2013; Mauldin, 2017). 

A avaliação em série e histórica do PC do animal é fundamental (Saker e Selting, 

2010; Wakshlag, 2013), constitui um indicador muito sensível e de longo prazo 

(semanas a meses) de alterações da situação clínica dos animais (Saker e Selting, 

2010). 

Contudo a avaliação da composição corporal do gato não pode ser unicamente 

baseada no PC , visto que o PC pode sofrer alterações como consequência da 

hidratação do animal, da acumulação de fluídos, da presença de organomegalia ou do 

crescimento da massa (Villaverde e Larsen, 2015).  

A CC avalia o nível de gordura subcutânea armazenada (Freeman, 2017) e pode ser 

avaliada com recurso a diferentes sistemas de classificação sendo a de 5 e de 9 pontos 

as mais frequentemente utilizadas (Villaverde e Larsen, 2015). O sistema de 9 pontos 

(quadro 10) foi validado, mostrando uma boa correlação com medições objetivas da 

massa corporal gorda através de DEXA (Villaverde e Larsen, 2015). Baseia-se numa 

avaliação visual e tátil dos depósitos de gordura nas costelas (German, 2006; Villaverde 

e Larsen, 2015; FEDIAF, 2017), processos espinhosos dorsais (German, 2006; 

Villaverde e Larsen, 2015), cintura (German, 2006; Villaverde e Larsen, 2015), zona 

abdominal (German, 2006; Villaverde e Larsen, 2015; FEDIAF, 2017) e base da cauda 

(FEDIAF, 2017). No sistema de 9 pontos, cada ponto diferente do ponto 5 representa 

um excesso ou défice de 10% a 15% de peso corporal (Villaverde e Larsen, 2015). 
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Quadro 10. Avaliação de condição corporal em gatos. 

Pontuação 
 

Localização 
 

Gordura 
corporal 

(%) 
 

% PC 
abaixo 

ou acima 
de CC 
ideal 

1. 
Emaciado 

Costelas e outras proeminências ósseas 
visíveis à distância e facilmente palpáveis 
sem gordura sobreposta. 
Zona abdominal encolhida (prega 
abdominal) quando vista de lado e forma 
de ampulheta exagerada quando vista de 
cima. 
Vértebras lombares e asas do íleo 
facilmente palpáveis. Sem gordura 
palpável. 

<4% ≤ 40% 

2. 
Muito magro 

 

Costelas e outras proeminências ósseas 
visíveis e facilmente palpáveis sem 
camada de gordura sob a pele. 
Abdómen com forte prega abdominal 
quando vista de lado, acentuado formato 
de ampulheta quando visto de cima. 
Vértebras lombares óbvias. Sem gordura 
palpável. 

4-10% 
Menos 
30-40% 

3. 
Magro 

Costelas e proeminências óssea 
facilmente palpáveis com fina camada de 
gordura. 
Ligeira prega abdominal vista de lado e  
cintura óbvia quando vista de cima. 
Vértebras lombares óbvias. Gordura 
abdominal mínima. 

5-15% 
Menos 
20-30% 

4. 
Ligeiramente 

abaixo de 
peso 

Costelas e outras proeminências ósseas 
facilmente palpáveis com mínima 
cobertura de gordura. 
Prega abdominal vista de lado, com 
formato de ampulheta ligeiramente 
marcado quando visto de cima. 
Base da cauda com estruturas ósseas 
elevadas com pouco tecido subcutâneo. 

10-20% 
Menos 
10-15% 

5. 
Ideal 

Costelas e proeminências ósseas 
palpáveis com camada de gordura fina 
sobreposta. 
Prega abdominal vista de lado e cintura 
bem proporcionada quando vista de cima. 

15-25% 0% 

6. 
Sobrepeso 

Ligeiro 

Costelas e outras proeminências ósseas 
palpáveis com cobertura de gordura 
moderada. 
Prega abdominal menos óbvia quando 
vista de lado, formato de ampulheta menos 
pronunciado quando visto de cima. 

20-30% 
Mais 10-

15% 

7. 
Sobrepeso 

Costelas e outras proeminências ósseas 
difíceis de palpar, cobertas com camada 
moderada de gordura. 

25-35% 
Mais 20-

30% 
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Sem prega abdominal quando vista de 
lado e sem cintura quando vista de cima. 
Ligeira almofada de gordura abdominal. 

8. 
Obeso 

Costelas e outras proeminências ósseas 
difíceis de palpar sob camada espessa de 
gordura. 
Abdómen pendular com almofada de 
gordura abdominal moderada quando 
visto de lado. 
Depósitos de gordura na região lombar. 

30-40% 
Mais 30-

45% 

9. 
Muito 
Obeso 

Costelas e outras proeminências ósseas 
de difícil palpação, com grossa camada de 
gordura. 
Abdómen pendular com extenso depósito 
de gordura, quando visto de lado. 
Costas marcadamente ampliadas quando 
vistas de cima. 
Depósitos de gordura no pescoço, face, 
membros e região lombar. 

>40% >45% 

Adaptado de FEDIAF (2017) 

A avaliação do estado nutricional inclui a avaliação da CC. Se o animal tiver uma CC 

<5, deve ser feita uma avaliação do TGI e da ingestão de forma a investigar e 

diagnosticar a causa da perda de CC (Mauldin, 2017). A qualidade de vida e prognóstico 

devem ser avaliados em animais com CC >5 para determinar se é adequado iniciar um 

programa de perda de peso (Mauldin, 2017). 

As guidelines propõem um sistema de 4 pontos (quadro 11; figura 1) para a avaliação 

visual e tátil da CM sobre o crânio (FEDIAF, 2017), osso temporal (Villaverde e Larsen, 

2015), escápulas, costelas (Villaverde e Larsen, 2015), coluna (Wakshlag, 2013; 

FEDIAF, 2017), ossos pélvicos (Villaverde e Larsen, 2015) e assas do íleo (FEDIAF, 

2017). No entanto este sistema ainda não se encontra validado (Villaverde e Larsen, 

2015). 

Um animal que apresente uma CM ≤ que 1 deve ser sujeito a uma intervenção 

nutricional urgente (Villaverde e Larsen, 2015). 
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Quadro 11. Avaliação da condição muscular em gatos. 

Avaliação Condição 

Muscular 
Massa muscular 

0 
À palpação as massas musculares estão severamente 

atrofiadas. 

1 
À palpação as massas musculares estão 

moderadamente atrofiadas. 

2 
À palpação as massas musculares estão ligeiramente 

atrofiadas, massa muscular diminuída, mas discernível. 

3 À palpação as massas musculares estão normais. 

Adaptado FEDIAF (2017); Wakshlag (2013) 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

84 
 

 

 

Figura 1. Avaliação da Condição Muscular em gatos.  

Adaptado de https://www.wsava.org/Guidelines/Global-Nutrition-Guidelines 
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XIV. Efeitos adversos da neoplasia e do tratamento no estado nutricional 

Os diferentes métodos de tratamento (Michel e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 

2010; Saker, 2014a) e o estado de saúde do animal antes do início do tratamento (Saker, 

2014a) são fatores que podem afetar o estado nutricional do animal (Michel e Sorenmo, 

2009; Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a). Assim, são dados a registar no contexto da 

avaliação nutricional (Michel e Sorenmo, 2009). 

Embora a relação entre  o estado nutricional e a neoplasia em gatos não esteja ainda 

bem documentada (Mauldin, 2013), sabe-se que as neoplasias, tanto benignas como 

malignas, podem provocar efeitos adversos na condição nutricional do animal (Saker e 

Selting, 2010). Contudo, a relação negativa entre a CC e a evolução das neoplasias 

malignas, parece ser um facto (Saker e Selting, 2010). 

Embora uma eventual relação direta entre o grau histológico de malignidade da 

neoplasia e o estado nutricional do animal não tenha ainda sido estabelecido (Saker e 

Selting, 2010), recomenda-se que sejam usadas terapias nutricionais mais agressivas 

em neoplasias de alto grau (Saker e Selting, 2010). 

 

i. Efeitos da neoplasia 

As alterações metabólicas e clínicas em animais com neoplasias apresentam quatro 

fases (quadro 12). Doentes humanos e ratos diagnosticados com neoplasias 

apresentam um conjunto semelhante de alterações clínicas e metabólicas (Case et al., 

2011). Estudos de calorimetria indireta em ratos mostraram que nas três primeiras fases 

as necessidades energéticas coincidem, em geral, com necessidades normais, 

aumentadas e diminuídas relativamente às necessidades do animal saudável, 

respetivamente (Zylicz et al., 1990; Case et al., 2011). Tal como descrito anteriormente 

é esperado que animais num estadio pré-clínico de caquexia tenham necessidades 

energéticas normais enquanto que animais caquéticos não tratados terão um gasto 

energético aumentado, e animais em fases finais podem ser hipometabólicos (Case et 

al., 2011). 
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Quadro 12. Fases de alterações clínicas e metabólicas em gatos com neoplasia. 

Fase Alterações clínicas Alterações metabólicas 

1 

Pré-clínica; Fase silenciosa 
Sem sinais clínicos óbvios. 

Hiperlactatemia; 
Hiperinsulinemia; 
Perfil de aminoácidos sanguíneos alterados; 
Pode exibir alterações de comportamento. 

2 

Início de sinais clínicos como: 
Anorexia; Letargia; 
Perda de peso moderada; 
Maior suscetibilidade a efeitos 
adversos do tratamento; etc. 

Alterações metabólicas semelhantes à fase 
anterior. 
 

3 

Caquexia; Anorexia; 
Letargia; Maior suscetibilidade 
a efeitos adversos do 
tratamento. 

Alterações metabólicas mais profundas. 
 

4 
Remissão/ Recuperação. Alterações metabólicas podem persistir; 

Alterações secundárias à cirurgia, 
quimioterapia e radioterapia. 

Adaptado de Saker et al. (2010) 

 

As modificações comportamentais observadas na primeira fase incluem a diminuição 

do grau de atividade, envelhecimento acelerado ou interesse diminuído em participar 

em atividades normais (Saker e Selting, 2010). Gatos nesta fase podem parecer 

clinicamente normais, sem modificações de apetite, mas com perda de PC (Saker e 

Selting, 2010). 

Na segunda fase  os animais podem apresentar sinais secundários à quimioterapia, 

radioterapia, imunoterapia ou cirurgia, o que pode influenciar a ingestão e uso de 

nutrientes, sendo necessário modificar ou iniciar um plano de suporte nutricional (Saker 

e Selting, 2010). 

Na terceira fase o animal apresenta uma debilidade marcada e alterações 

relacionadas, um balanço azotado negativo e sinais de caquexia (Saker e Selting, 2010). 

Numa fase terminal os animais podem apresentar-se com fraqueza e letárgicos, com 

emese crónica e diarreia (Saker e Selting, 2010). 

A quarta fase ocorre em animais submetidos a tratamento e que aparentemente não 

apresentam doença, nestes animais pode ser necessário alterar o plano alimentar pois 

os animais exibem alterações que afetam o apetite, por regra, secundárias ao 

tratamento (Saker e Selting, 2010). 
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ii. Síndrome paraneoplásica 

A neoplasia produz e liberta substâncias que vão ter ação em vários locais no 

organismo afastados da massa neoplásica (Stein, 2017), o que pode originar diferentes 

sinais da síndrome paraneoplásica que são muitas vezes o primeiro alerta da presença 

de neoplasia (Stein, 2017). Estes sinais são, de forma frequente, resolvidos com o 

tratamento da neoplasia e o seu reaparecimento serve de sinal de aviso para uma 

possível recidiva, por isso o seu ressurgimento deve ser monitorizado (Stein, 2017). 

Um dos sinais da síndrome paraneoplásica é a caquexia tumoral, e é diagnosticada 

quando animais com doença oncológica apresentam perda de PC e alterações 

metabólicas características (Stein, 2017). 

 

iii. Caquexia tumoral 

A caquexia é uma síndrome (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a; Mauldin, 2017) de 

origem multifatorial (Mauldin, 2017) e é um dos sinais da presença de neoplasia 

(Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). É definida como uma malnutrição proteica-

calórica e, ao contrário do que ocorre em animais anoréticos, nos animais com neoplasia 

verifica-se a perda simultânea de reservas proteicas e de gordura (Saker e Selting, 

2010; Mauldin, 2013, 2017; Saker, 2014a). 

A caquexia tumoral em gatos pode ter causas primárias ou secundárias (Mauldin, 

2013). A caquexia secundária é causada por alterações que não são específicas da 

neoplasia (Mauldin, 2013). Estas alterações podem ter origem na presença física da 

neoplasia (Case et al., 2011), por exemplo devido à compressão ou infiltração do TGI 

(Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013). Podem provocar desconforto ou dor abdominal, 

sensação precoce de saciedade devido à diminuição da capacidade do estômago, ou 

atraso do esvaziamento gástrico (Michel e Sorenmo, 2009) e resultam numa diminuição 

da ingestão (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2017) e/ou transtornos na digestão ou 

absorção do alimento (Mauldin, 2017). A caquexia secundária pode também ser 

provocada por efeitos adversos do tratamento antineoplásico que originam modificações 

da ingestão, digestão e/ou absorção (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013).  

A caquexia tumoral primária tem origem em alterações das vias metabólicas (Michel 

e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011; Mauldin, 2013, 2017), que 

provocam um uso ineficiente da energia através de modificações do metabolismo de 

lípidos, proteínas e hidratos de carbono (Case et al., 2011; Mauldin, 2013). Existem 

algumas modificações bioquímicas que são consideradas características de caquexia 

tumoral primária. A sua presença foi identificada em cães com neoplasias desenvolvidas 

naturalmente, contudo ainda não foi estabelecida de forma significativa e específica a 
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relação entre estas alterações metabólicas, a presença de caquexia tumoral primária e 

o prognóstico clínico (Mauldin, 2013). 

As citocinas inflamatórias (Baez et al., 2007; Michel e Sorenmo, 2009; Mauldin, 2013; 

Saker, 2014a) e os eicosanóides (Mauldin, 2013) são responsáveis por alterações 

metabólicas (Baez et al., 2007; Michel e Sorenmo, 2009; Mauldin, 2013; Saker, 2014a) 

e bioquímicas características da caquexia (Mauldin, 2013). Nomeadamente a 

intolerância à glicose, a hiperlactatemia e o aumento da lipólise (Saker e Selting, 2010; 

Saker, 2014a; Mauldin, 2017). Os mediadores inflamatórios como as citocinas 

inflamatórias, catecolaminas, cortisol, insulina e glucagon, também levam o animal a 

consumir aminoácidos como forma de produzir energia, o que resulta na perda de 

massa muscular (Freeman, 2017). 

O ambiente de inflamação sistémica originada pela neoplasia (Saker e Selting, 2010; 

Saker, 2014a; Mauldin, 2017) causa a alteração fenotípica do tecido adiposo branco em 

gordura castanha, originado aumento da mobilização lipídica e do gasto energético 

(Mauldin, 2017). 

A perda de PC verificada na caquexia primária seria resultado do aumento do 

consumo de energia em doentes oncológicos (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013), e 

por isso foram realizados vários estudos sobre as necessidades energéticas em animais 

com neoplasia, contudo os resultados são conflituosos (Saker e Selting, 2010). Alguns 

estudos mostraram um aumento do gasto energético de repouso e necessidades 

calóricas de animais com neoplasia, quando comparados com indivíduos saudáveis 

(Dempsey et al., 1986; Hansell, Davies e Burns, 1986; Delarue et al., 1990; Zylicz et al., 

1990; Fredrix et al., 1991; Saker e Selting, 2010), mas outros mostram que mesmo em 

animais com perda de PC, o gasto energético pode ser normal ou estar até diminuído 

(Mauldin, 2013). Os estudos que não encontram diferenças no gasto energético e 

portanto nas necessidades energéticas de cães com variadas neoplasias, sugerem que 

cães com neoplasias e sem perda de PC não têm necessidades energéticas superiores 

aos cães saudáveis (Ogilvie e Vail, 1996; Saker e Selting, 2010). Em humanos com 

caquexia tumoral foram evidenciadas variações no nível metabólico basal e nas NER e 

a sua associação a modificações metabólicas (Saker e Selting, 2010). 

A avaliação de risco de aparecimento de caquexia e o suporte nutricional deve ser 

individualizado para cada animal, tendo em conta fatores como a raça, a idade e tipo de 

neoplasia (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013). 

A deteção precoce de animais com caquexia é essencial e pode ser feita através da 

avaliação constante das zonas que evidenciam atrofia muscular num estadio inicial 

(Freeman, 2017), conforme ilustrado na figura 1.   
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A atrofia muscular é mais evidente nos músculos epaxiais, sendo estes os primeiros 

a mostrar alterações (Freeman, 2017). Outros músculos que devem ser avaliados e 

onde a atrofia muscular é também evidente são os glúteos, os músculos escapulares e 

os temporais (Freeman, 2017).  

A monitorização da CC e das variações do PC não são indicadores precoces da 

doença pois podem não sofrer variações imediatas resultantes das alterações 

metabólicas que têm início antes do aparecimento de sinais clínicos observáveis (Saker 

e Selting, 2010). 

Além de anorexia (Case et al., 2011; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Mauldin, 

2017) e perda de PC (Case et al., 2011; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Saker, 

2014a; Mauldin, 2017) a caquexia pode expressar-se com sinais como fraqueza (Case 

et al., 2011; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Mauldin, 2017), uma diminuição na 

cicatrização (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Saker, 2014a) e uma resposta 

imunitária diminuída (Case et al., 2011; Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Saker, 

2014a), desequilíbrio de fluídos e eletrólitos (Saker, 2014a), diminuição na resposta a 

quimioterápicos (Case et al., 2011; Saker, 2014a) e radioterapia (Case et al., 2011) , 

diminuição no intervalo livre de doença (Saker, 2014a) e menor TMS (Case et al., 2011).  

Um efeito resultante da perda de massa magra é a alteração da farmacodinâmica e 

farmacocinética dos fármacos, aumento do perigo de toxicidades e redução da 

tolerância a protocolos de quimioterapia mais agressivos (Mauldin, 2017). 

Gatos com caquexia tumoral possuem um pior prognóstico (Case et al., 2011; 

Mauldin, 2017) visto que há um aumento da morbilidade (Saker, 2014a; Mauldin, 2017) 

e da mortalidade (Sorenmo, Worley e Goldschmidt, 2013; Saker, 2014a; Mauldin, 2017) 

e uma diminuição da qualidade de vida (Case et al., 2011; Saker, 2014a; Mauldin, 2017). 

Em medicina humana foi observado que a caquexia resulta num pior prognóstico devido 

a um aumento na frequência das complicações e a uma menor resposta ao tratamento 

(Michel e Sorenmo, 2009). 

Todos os possíveis efeitos adversos da caquexia descritos anteriormente indicam a 

necessidade do começo rápido de uma terapia eficaz (Freeman, 2017). As alterações 

metabólicas, o uso ineficaz de energia e a depleção de reservas de massa magra e 

gordura tornam impossível alcançar as necessidades do doente, logo o aumento da 

ingestão alimentar, ou a alimentação assistida não irão reverter a caquexia tumoral 

primária, como ocorre na caquexia secundária (Mauldin, 2013, 2017; Biller et al., 2016). 

Contudo modificações nutricionais podem diminuir o ritmo da progressão (Biller et al., 

2016).  
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iv. Efeitos do tratamento antineoplásico  

A severidade das alterações ao estado fisiológico pode variar desde processos 

menos agressivos e passageiros a processos com maior agressividade e permanentes 

(Saker e Selting, 2010). Todas estas situações devem ser tidas em conta antes dos 

tratamentos e o seu aparecimento deve ser alvo de monitorização (Saker e Selting, 

2010).  

A terapêutica antineoplásica que pode incluir cirurgia, quimioterapia e radioterapia 

pode afetar a ingestão de nutrientes e o metabolismo do animal (Case et al., 2011). 

Alguns efeitos adversos da terapêutica incluem a alteração do paladar e/ou do olfato 

que resultam em aversões alimentares ou alterações do apetite (Saker e Selting, 2010; 

Case et al., 2011; Saker, 2014a) originando situações de malnutrição e alterando o 

estado nutricional do animal (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a). A possível 

malnutrição resultante torna-se ainda mais preocupante devido à debilitação inerente do 

doente oncológico (Saker e Selting, 2010). 

 

Cirurgia  

A zona onde é realizada a cirurgia e o tipo de procedimento influenciam o tipo de 

problemas nutricionais que se manifestam (Saker e Selting, 2010). Esta influência sobre 

o estado nutricional do animal pode manifestar-se através de desequilíbrios eletróliticos, 

hiperglicemia, alterações do TGI (diarreia, náusea, obstipação, regurgitação e emese), 

anorexia ou hiporexia3, má-absorção, produção de proteínas de fase aguda e de 

mediadores inflamatórios e hipermetabolismo como resposta ao stress (Saker, 2014a). 

 

Quimioterapia 

Os quimioterápicos exercem um efeito indiscriminado em células normais e em 

células neoplásicas, e a sua ação preferencial em células com taxas elevadas de 

proliferação (Saker e Selting, 2010) afeta a integridade das células epiteliais do TGI 

(Michel e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010). A perda de integridade epitelial pode 

resultar numa translocação bacteriana e sobrecrescimento bacteriano intestinal 

secundário, que podem originar náusea, emese e diarreia (Michel e Sorenmo, 2009). 

Além disso os protocolos de quimioterapia podem acentuar a disorexia devido à sua 

atuação no centro do vómito (Michel e Sorenmo, 2009). 

                                                           
3 A hiporexia é definida como ingestão de menos de 75% das NER (Villaverde e Larsen, 2015). 
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Os principais efeitos adversos da quimioterapia são a emese (Pinto, 2009; Saker e 

Selting, 2010; Case et al., 2011; von Euler, 2011; Saker, 2014a), a perda de apetite 

(Michel e Sorenmo, 2009; Pinto, 2009; Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011; von 

Euler, 2011; Saker, 2014a), a náusea (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a; Biller et al., 

2016), a diarreia (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011; Saker, 2014a; Biller et al., 

2016), a perda de pelo (Biller et al., 2016) e a supressão da medula óssea (Saker, 2014a; 

Biller et al., 2016). Outros efeitos adversos que podem ter implicações nutricionais são 

a obstipação, estomatite e glossite, faringite (Saker e Selting, 2010), disbiose e fatiga 

(Saker, 2014a). 

Os sinais clínicos relacionados com o trato alimentar são, na sua maioria, de pouca 

duração devido à velocidade de renovação do epitélio do TGI (Saker e Selting, 2010). A 

alteração da função do TGI irá variar conforme o agente quimioterápico utilizado, a dose, 

a duração do tratamento, do metabolismo e da suscetibilidade individual (Saker e 

Selting, 2010). 

Um número reduzido de animais desenvolvem reações adversas à quimioterapia e 

apenas alguns desses requerem hospitalização (Pinto, 2009), no entanto os tutores 

devem ser informados sobre os possíveis efeitos secundários da quimioterapia bem 

como sobre os tratamentos de suporte (Pinto, 2009). 

Os exames complementares de reavaliação devem ser estabelecidos de acordo com 

o agente quimioterápico escolhido; como por exemplo a análise da função renal deve 

ser realizada em animais sujeitos a protocolos com doxorrubicina (Pinto, 2009). 

 

Radiação 

A radioterapia pode causar complicações na ingestão da dieta. Estas complicações 

variam com a zona irradiada, a dose, o fracionamento e a associação com outras 

terapias (Saker e Selting, 2010). Pode ter efeitos adversos agudos e associados ao 

momento da irradiação ou tornarem-se crónicos e irem progredindo (Saker e Selting, 

2010). Alguns efeitos secundários relacionados com a radioterapia são a anorexia, 

emese, a diarreia (Case et al., 2011) e a náusea (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a; 

Biller et al., 2016). 

A radioterapia em animais é, por regra, feita em 5 dias seguidos por semana com o 

doente sob anestesia geral (Saker e Selting, 2010). A maioria dos animais perde PC 

durante os tratamentos pelo que deve ser iniciada uma intervenção nutricional com 

possível colocação de tubo alimentar (Saker e Selting, 2010). 

O quadro 13 indica alguns efeitos adversos da radioterapia que podem influenciar a 

condição nutricional do doente.  
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Quadro 13. Efeitos adversos da radioterapia na condição nutricional. 

Áreas incididas Efeitos 

Cabeça ao Tórax 

Mucosite da boca, língua e esófago; 

Esofagite, disfagia, anorexia, fatiga, imunossupressão; 

Secura da boca, patologia dentária, alterações do olfato 

ou paladar; 

Estenose esofágica e fístula esofágica. 

Abdómen à Pélvis 

Náusea, emese, enterite, diarreia, má-absorção; 

Dor abdominal, flatulência, ulceração gástrica; 

Inflamação do TGI; 

Obstrução intestinal, fístulas, enterite crónica. 

Extremidades 

Perda proteica, inflamação com origem em queimaduras 

associadas à radioterapia; 

Anorexia/hiporexia devido a dor ou desconforto do 

membro. 

Adaptado de Saker et al. (2010) e Saker (2014) 
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XV. Doente obeso 

Como já discutido, muitos gatos com doença neoplásica têm sobrepeso (Freeman, 

2017) e o maneio nutricional pode ser um desafio (Mauldin, 2013).  

Os mecanismos que conectam a obesidade e o aparecimento de neoplasias são 

específicos para o tipo de neoplasia (Witzel, 2017). A expansão do tecido adiposo 

provoca uma diminuição da vascularização devido ao afastamento dos vasos 

sanguíneos que tem como consequência hipóxia tissular (Witzel, 2017). Esta hipóxia 

resulta numa inflamação crónica com a presença de citocinas pró-inflamatórias (Witzel, 

2017). O desenvolvimento (Mauldin, 2017; Witzel, 2017) e progressão de algumas 

neoplasias parecem ter origem no ambiente de inflamação sistémica constante 

originado pela obesidade (Mauldin, 2017).  A obesidade aumenta o stress oxidativo (Toll 

et al., 2010) e a lesão oxidativa prolongada nas membranas celulares (Toll et al., 2010), 

em ácidos nucleicos (Toll et al., 2010), no ADN, proteínas (Elliott, 2006; Toll et al., 2010) 

e lípidos (Toll et al., 2010) está associada ao desenvolvimento de neoplasias (Elliott, 

2006).   

As células estromais e estaminais adiposas podem aumentar a proliferação das 

células neoplásicas e a metastização, bem como ser recrutadas pela neoplasia e 

aumentar a libertação de fatores promotores da neoplasia (Witzel, 2017). 

Em humanos, o mecanismo envolvido na relação de NMM e a obesidade tem como 

base o aumento na síntese do IGF-1, de estrogénio e leptina que estimulam a 

proliferação celular, modificação da diferenciação celular e a apoptose (Philibert et al., 

2003; Mauldin, 2017).   

Como descrito anteriormente, ao contrário do que ocorre noutras espécies, ainda não 

existe uma relação clara entre o desenvolvimento de NMM e a obesidade em gatos 

(Morris, 2013), no entanto a obesidade provoca efeitos prejudiciais ao estado fisiológico 

(German, 2006; Mauldin, 2017) e longevidade dos gatos (German, 2006).  

A relação entre o prognóstico do animal e a obesidade é complexa (Mauldin, 2017). 

Animais obesos podem estar predispostos ao aparecimento de doença oral (Lund et al., 

2006), intolerância à glicose (Mauldin, 2013), diabetes mellitus (German, 2006; Lund et 

al., 2006; Mauldin, 2013), alterações no perfil lipídico (German, 2006), doença 

ortopédica, doença cardiorrespiratória (German, 2006), doenças dermatológicas 

(German, 2006; Lund et al., 2006), doença musculoesquelética (Mauldin, 2013), 

patologias do trato urinário (German, 2006; Lund et al., 2006), alterações no sistema 

reprodutivo, neoplasias (German, 2006) e imunossupressão (Mauldin, 2013). Outro 

efeito da obesidade é a dificuldade aumentada no diagnóstico de patologias como a 

neoplasia mamária uma vez que o exame clínico torna-se difícil, particularmente o 

exame físico (German, 2006; Mauldin, 2017), auscultação torácica, palpação e 
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aspiração dos linfonodos periféricos, palpação abdominal, colheita de sangue, 

cistocentese (German, 2006) e técnicas de diagnóstico por imagem (Mauldin, 2017) 

como a ecografia (German, 2006). Em relação ao efeito da obesidade no tratamento, o 

metabolismo dos quimioterápicos pode ser alterado e a precisão nas doses é desafiante 

(Mauldin, 2017). A radioterapia é dificultada uma vez que este animais apresentam pele 

e vísceras abdominais com mobilidade aumentada e pontos de ósseos de referência 

ocultados (Mauldin, 2017). A obesidade pode também contribuir para complicações 

cirúrgicas (Mauldin, 2017) e complicações anestésicas (German, 2006). 

Um estudo relacionou a obesidade ou sobrepeso a gatos jovens e adultos machos 

castrados, gatos da raça Manx, gatos de interior ou inativos e gatos alimentados com 

dieta não terapêutica com maior densidade calórica ou dieta terapêutica (Lund et al., 

2006). Outros estudos identificaram gatos de raça Europeu comum (German, 2006), 

castração (Root, Johnston e Olson, 1996; Harper et al., 2001; Hoenig e Ferguson, 2002; 

German, 2006), a meia idade, gatos de interior (Scarlett et al., 1994; German, 2006), o 

modo de alimentação ad libitum (German, 2006; Kienzle e Bergler, 2006) e fatores 

comportamentais como a ansiedade, depressão, incapacidade de estabelecer um 

comportamento alimentar normal e incapacidade de desenvolver controle da saciedade 

com o maior risco de desenvolvimento de obesidade (Heath, 2005; German, 2006). A 

relação entre humanos e o animal também é importante e mostrou-se mais intensa nos 

tutores de gatos obesos (German, 2006). 

O maneio destes doentes com programas de perda de PC será descrito 

posteriormente.  
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XVI. Dados laboratoriais  

O estado nutricional do animal influencia por exemplo a função dos órgãos, o 

metabolismo proteico, a hidratação e o perfil eletrolítico (Saker e Selting, 2010).  

Ainda não existe nenhum teste que seja “Gold standard” para determinar o estado 

nutricional do doente (Saker e Selting, 2010) e por isso pode ser avaliado recorrendo a 

bioquímicas séricas (Saker e Selting, 2010; Weeth, 2013) incluindo os níveis de glicose 

sérica, albumina, ureia (Saker e Selting, 2010) e hormonas tiroideas; hematologia (Saker 

e Selting, 2010; Weeth, 2013) e urianálise (Saker e Selting, 2010; Weeth, 2013).  

Contudo o uso destas variáveis é limitado porque a sua alteração não é específica para 

casos de neoplasia (Saker e Selting, 2010; Weeth, 2013). Estes exames podem, 

todavia, também ser utilizados na monitorização e deteção de doenças concomitantes 

(Weeth, 2013), que devido à idade média de diagnóstico do carcinoma mamário, terão 

elevada incidência (Mauldin, 2013, 2017).  

Os dados laboratoriais são usados de forma a guiar as intervenções nutricionais ou 

de forma a avaliar a tolerância a nutrientes específicos (Villaverde e Larsen, 2015).  

Um estudo em humanos sugere que alterações da ingestão parecem modular o 

metabolismo hormonal da tiroide, pelo que os níveis de hormonas tiroideas poderiam 

mostrar utilidade na avaliação do estado nutricional do doente oncológico (Siroen et al., 

2006; Saker e Selting, 2010). Um estudo em cães mostrou que concentrações séricas 

baixas das hormonas tiroideas estão relacionadas proporcionalmente com o grau de 

perda de PC e um estado nutricional anormal, no entanto não é específico para a 

neoplasia (Vail, Panciera e Ogilvie, 1994; Saker e Selting, 2010).   

A hipoalbuminemia associada a uma diminuição na massa corporal magra podem 

ser consequência de uma ingestão crónica insuficiente de proteína (Villaverde e Larsen, 

2015).   

Devem ser realizadas medições de vitaminas do complexos B em animais com 

anorexia ou hiporexia (Saker e Selting, 2010), e no caso de animais anémicos devem 

ser feitas medições de minerais além de vitaminas do complexo B (Villaverde e Larsen, 

2015).  

A hiperglicemia e a hiperlipidemia podem manifestar-se em gatos em estado crítico 

e ambas as situações clínicas vão influenciar o plano nutricional escolhido (Villaverde e 

Larsen, 2015). 

Alguns testes que ajudam na determinação do estado nutricional mas que ainda não 

foram implementados no uso clínico frequente são os perfis de aminoácidos plasmáticos 

e as concentrações séricas de lactato (Saker e Selting, 2010). Estas variáveis estão 

associadas à progressão tumoral no modelo neoplásico canino (Saker e Selting, 2010). 
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Os biomarcadores, que se encontram associados ao crescimento neoplásico e à 

terapia nutricional subsequente, também não foram implementados clinicamente (Saker 

e Selting, 2010). 
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XVII. História dietética 

A história alimentar, que deve incluir o período antes e durante o tratamento, deve 

ser obtida para avaliar adequadamente a ingestão energética e as quantidades diárias 

ingeridas de alimento, bem como guloseimas, alimento humano dado da mesa e 

suplementos (Wakshlag, 2013).  

Deve ser feito o registo completo da história nutricional do animal aquando a sua 

avaliação nutricional, incluindo não só o tipo,  marca e fórmula, quantidades e frequência 

da dieta como de todos os extras desde guloseimas, suplementos ou alimentos usados 

para a administração de medicação (Villaverde e Larsen, 2015).  

Qualquer sinal gastrointestinal e/ou alteração do comportamento alimentar deve ser 

registado (Michel e Sorenmo, 2009), e no caso de redução de ingestão é importante 

quantificar o seu grau (Villaverde e Larsen, 2015), o que pode ser complicado em casos 

de animais alimentados ad libitum ou com um tipo de dieta variável (Villaverde e Larsen, 

2015). A duração exata da anorexia ou hiporexia devem ser registadas (Villaverde e 

Larsen, 2015).  

Devem ser registadas as preferências do animal para tipos de formulações de dieta 

(seca, húmida ou semi-húmida) e sabores ou ingredientes específicos (Mauldin, 2013). 

É necessário determinar se o animal tem intolerância a algum nutriente ou ingrediente 

e se tem uma doença concomitante, uma vez que estes fatores alteram as necessidades 

nutricionais e influenciam a escolha da dieta do animal (Michel e Sorenmo, 2009; Saker 

e Selting, 2010; Mauldin, 2013, 2017), como ilustrado na figura 2.  

O início de um diário alimentar pode ser útil para o registo de todos estes fatores pelo 

tutor  (Wakshlag, 2013). 
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Figura 2. Avaliação de características nutricionais individuais. 

Adaptado de Mauldin (2013)  
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XVIII. Plano nutricional 

Pensar em planos nutricionais predefinidos para doentes com neoplasia ainda é 

prematuro (Wakshlag, 2013), pelo que na prática clinica atual o plano nutricional só deve 

ser alterado se existir uma lacuna no mesmo que ponha em risco o estado nutricional 

do animal (Mauldin, 2013) ou se forem detetadas carências ou patologias no animal que 

tenham origem nutricional ou possam ser resolvidas com alterações no plano alimentar 

(Mauldin, 2017). 

Existem guidelines propostas que devem servir como ponto de partida para um plano 

alimentar (Saker e Selting, 2010) mas o resultado final deve ser um plano individualizado 

(Saker e Selting, 2010). As decisões relativas à dieta e ao tratamento nutricional podem 

ser tomadas após a análise da avaliação nutricional através de dados como o 

diagnóstico (Michel e Sorenmo, 2009; Biller et al., 2016), estadio da neoplasia (Michel e 

Sorenmo, 2009), protocolo terapêutico e prognóstico (Michel e Sorenmo, 2009), a 

presença de doenças concomitantes (Biller et al., 2016), as necessidades nutricionais 

do animal (Mauldin, 2013; Biller et al., 2016) e por último fatores relativos ao tutor e ao 

ambiente (Biller et al., 2016).   

Conforme o caso clínico, o suporte nutricional pode ter diferentes objetivos que 

devem ser estabelecidos com o tutor na altura do diagnóstico e se necessário sofrerão 

alterações (Saker, 2014a). Os objetivos destes planos centram-se principalmente em 

oferecer uma dieta completa (Saker e Selting, 2010) e gerir as alterações com origem 

na neoplasia, em doenças pré-existentes (Michel e Sorenmo, 2009; Mauldin, 2017) ou 

no tratamento (Saker e Selting, 2010) e, que possivelmente influenciem a neoplasia e a 

sua progressão (Mauldin, 2017), a eficácia do tratamento, a sobrevivência (Saker, 

2014a) e a qualidade de vida (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a). 

As funções do maneio nutricional na doença do animal devem ser explicadas ao tutor, 

tal como as limitações da componente nutricional no plano terapêutico (Saker e Selting, 

2010). 

O prognóstico do doente deve ser tido em conta antes do começo da terapia 

nutricional, de modo a que a agressividade da intervenção nutricional possa ser ajustada 

(Saker e Selting, 2010). 

O PC ideal do animal é calculado, com a ajuda da CC, e a partir desse peso será 

feito o cálculo das NER e NED do animal (Saker, 2014b). As fórmulas estão descritas 

no ponto XXIII “Necessidades energéticas”. Após ser estabelecido um objetivo 

energético quantificável, é escolhido um alimento apropriado e formulada uma 

recomendação nutricional adaptada ao animal (Michel e Sorenmo, 2009). 

As recomendações dietéticas específicas devem considerar o tipo (Mauldin, 2013) e 

estadio da neoplasia (Case et al., 2011), a existência de doenças concomitantes 
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(Mauldin, 2013), as necessidades energéticas, o estado nutricional atual e passado e a 

capacidade ou vontade do animal ingerir o alimento (Case et al., 2011). Como esses 

fatores variam de animal para animal, não é possível encontrar uma única dieta que seja 

ideal em todos os casos (Mauldin, 2013).  

 

i. Características da dieta a selecionar 

Estão a decorrer estudos com o objetivo de aumentar a evidência científica de 

alimentos e níveis de nutrientes  ideais  para animais com neoplasia (Roudebush, 

Davenport e Novotny, 2004; Saker e Selting, 2010). O objetivo final é a identificação de 

dietas específicas para cada tipo de neoplasia e estadio com elevado grau de evidência 

científica (Saker e Selting, 2010). No entanto devido às diferenças na biologia tumoral e 

às variações individuais dos estados nutricionais (Mauldin, 2013) não há uma 

recomendação dietética única para doentes com neoplasia; em vez disso, cada caso 

deve ser avaliado com base em dados como a CC do doente, no processo neoplásico 

específico e no protocolo de tratamento (Wakshlag, 2013).  

A mudança de dieta não é obrigatória em animais que sejam alimentados com uma 

dieta equilibrada, que apresentem uma boa CC (Mauldin, 2013) e não exibam 

modificações do apetite (Mauldin, 2017). Em casos em que a mudança de dieta é 

contraindicada e a dieta que o gato ingere não cobre as suas necessidades nutricionais, 

esta deve ser complementada para corrigir quaisquer deficiências nutricionais (Michel e 

Sorenmo, 2009). Contudo, se a mudança de dieta for recomendada a dieta escolhida 

deve corresponder o máximo possível aos níveis recomendados de fatores nutricionais 

chaves para animais com esta patologia (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013), além 

disso a dieta recomendada deve ser, segundo alguns autores, uma dieta comercial de 

boa qualidade em detrimento de dieta alternativas (Mauldin, 2017).  

As características fundamentais de uma dieta para doentes oncológicos é que seja 

completa e equilibrada (Biller et al., 2016), que garanta o fornecimento correto de 

energia, especialmente em gatos com apetite diminuído (Michel e Sorenmo, 2009), e 

que tenha elevada palatabilidade porque é fundamental que o alimento seja ingerido 

(Michel e Sorenmo, 2009; Case et al., 2011; Biller et al., 2016).  

Embora a realização de mais estudos clínicos em gatos com diferentes tipos de 

neoplasia seja necessária (Case et al., 2011), as indicações atuais recomendam o uso 

de alimentos que contêm teores aumentados de gordura (Saker e Selting, 2010; Case 

et al., 2011; Mauldin, 2013, 2017; Wakshlag, 2013) e de ácidos gordos ómega-3 (Saker 

e Selting, 2010; Case et al., 2011; Ogilvie, 2017), uma redução dos ácidos gordos 

ómega-6 (Ogilvie, 2017), evitar deficiências proteicas (Saker e Selting, 2010) 
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fornecendo níveis mais elevados que as necessidades em gatos adultos (Saker e 

Selting, 2010; Case et al., 2011) escolhendo fontes proteicas de elevada qualidade, 

digestibilidade e biodisponibilidade (Ogilvie, 2017) e por último fornecer quantidades 

reduzidas de hidratos de carbono (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011; Mauldin, 

2013, 2017; Wakshlag, 2013; Ogilvie, 2017).  Outra característica da proteína escolhida 

a ter é conta é que as fontes proteicas de origem animal fornecem mais aminoácidos 

essenciais a gatos quando comparadas com fontes de origem vegetal (Saker, 2014a).  

Uma das razões para o animal ingerir uma dieta com alto teor de gordura e baixo teor 

de hidratos de carbono, é o fornecimento preferencial de energia às células normais em 

detrimento das células neoplásicas (Case et al., 2011; Mauldin, 2013, 2017). Devido ao 

alto teor de proteína e gordura, estes alimentos também têm uma densidade calórica e 

palatabilidade aumentadas (Wakshlag, 2013). Estes aumento da densidade calórica é 

útil em animais com anorexia ou hiporexia, durante a alimentação assistida com sonda 

(Mauldin, 2013) ou em animais com perda de PC (Mauldin, 2017).  

Como descrito anteriormente, a composição dietética recomendada a doentes 

oncológicos pode não ser adequada a todos os gatos, devido a intolerâncias alimentares 

(Michel e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010) ou doenças concomitantes (Michel e 

Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013, 2017), pelo que a recomendação 

nutricional final deve ser adaptada ao quadro clínico do animal (Michel e Sorenmo, 2009; 

Mauldin, 2013, 2017).  

Após se concluir qual a distribuição ideal de calorias para o doente, as dietas 

comerciais que atendem a esses critérios são reunidas (Mauldin, 2013). Uma seleção 

final é feita depois de considerar fatores como a digestibilidade, a palatabilidade, 

episódios de intolerância ou preferências alimentares, a necessidade de alimentação 

assistida por sonda, o custo e a conveniência para o tutor (Mauldin, 2013).  

 A distribuição ideal de nutrientes está ilustrada no quadro 8.  

ii. Dietas Comerciais 

Algumas sugestões de dietas comerciais para gatos com neoplasia são dietas com 

peixe como fonte primária de proteína, dieta grain-free sem redução calórica (Saker, 

2014a), dieta de cuidados intensivos (Mauldin, 2013; Saker, 2014a), dieta hipoalérgica, 

dieta para diabéticos (Saker, 2014a) e  dietas para gatinhos (Mauldin, 2013).  

Algumas dietas comerciais com valores de fatores nutricionais chave próximas dos 

valores alvo estão reunidas no anexo A e são sugeridas pelos autores mencionados ou 

pelas marcas comerciais para gatos com neoplasia. 
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iii. Dietas alternativas 

Relativamente às dietas alternativas existem alguns tipos disponíveis (Saker e 

Selting, 2010), e a sua recomendação ao tutor deve vir sempre acompanhada com um 

aviso dos requisitos e perigos inerentes (Saker e Selting, 2010). Estas dietas têm de ser 

completas e equilibradas (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a; Mauldin, 2017) e são 

suplementadas com vitaminas e minerais para esse efeito (Saker e Selting, 2010; 

Mauldin, 2017). A sua formulação necessita de conhecimentos nutricionais e médicos 

especializados (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a). 

O quadro clínico, as preferências do animal e as características do tutor vão 

influenciar as características da dieta ideal para cada caso e a seleção da dieta (Saker 

e Selting, 2010). Este tipo de dieta pode mais facilmente ser adaptado a situações em 

que o animal sofre de aversão alimentar ou a animais com necessidade de uma dieta 

com características mais específicas, como em situações de reação adversa ao 

alimento (Saker e Selting, 2010).  

Animais que iniciem dietas alternativas devem ser monitorizados pelo tutor, que deve 

fazer registo de todas as refeições, guloseimas e suplementos ingeridos pelo animal 

(Freeman et al., 2013; Weeth, 2013). Este histórico deve ser apresentado ao veterinário 

em cada consulta e uma reavaliação deve ser realizada no máximo a cada 6 meses 

(Weeth, 2013). Animais alimentados com uma dieta caseira devem ser submetidos a 

um exame físico e análises laboratoriais anuais (Freeman et al., 2013). As análises 

incluem análises bioquímicas séricas incluindo a tiroxina total, a análise hematológica e 

urianálise (Freeman et al., 2013). Os resultados destas análises fornecem indicações 

sobre o estado de saúde dos animais (Freeman et al., 2013). 

 

Caseiras 

A procura por este tipo de alimentação tem aumentado, tanto para animais doentes 

como para animais saudáveis (Saker e Selting, 2010). 

As dietas caseiras são muitas vezes recomendadas a doentes oncológicos (Saker, 

2014a). As dietas caseiras têm a vantagem de ser formuladas para as necessidades do 

doente, o que é vantajoso principalmente para animais com várias comorbidades e/ou 

exigências nutricionais específicas (Shmalberg, 2013; Weeth, 2013; Saker, 2014a). 

Estão disponíveis numerosas receitas para dietas caseiras (Shmalberg, 2013; Weeth, 

2013), no entanto uma grande parte destas não são nutricionalmente equilibradas 

(Freeman et al., 2013; Shmalberg, 2013; Weeth, 2013) e apresentam deficiências em 

certos nutrientes (Freeman et al., 2013; Shmalberg, 2013; Weeth, 2013). 
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A comparação entre alimentos comerciais e caseiros efetuada por Alenza et al. 

(1998) mostrou que as dietas caseiras apresentam um maior conteúdo de gordura e em 

média a gordura normalmente fornecia mais de 40% das calorias da dieta (Alenza et al., 

1998). 

A administração adequada de proteína e energia para a manutenção de doentes 

oncológicos e os fatores nutricionais chave da neoplasia devem ser tidos em conta na 

formulação de dietas caseiras (Saker e Selting, 2010). 

A escolha de dietas caseiras tem como objetivo aumentar a palatabilidade e a 

ingestão de alimento (Saker e Selting, 2010), bem como aumentar o laço afetivo entre 

tutor e animal de companhia (Saker e Selting, 2010; Weeth, 2013; Saker, 2014a). Outras 

vantagens ligadas a este tipo de dieta são: o controlo de ingredientes e da sua frescura 

e o aumento da variedade na dieta do animal (Shmalberg, 2013), sendo esta última uma 

característica interessante em animais que apresentem aversão alimentar (Saker e 

Selting, 2010). 

 

Dieta crua 

As dietas à base de carne crua são aquelas que incluem ingredientes não cozinhados 

derivados de espécies de animais domésticos capturados, domesticados ou selvagens 

e que são fornecidos a cães ou gatos que vivem em ambientes domésticos (Freeman 

et al., 2013). Esses ingredientes podem incluir músculos esqueléticos, órgãos internos 

e ossos de mamíferos, peixes ou aves, bem como leite não pasteurizado e ovos crus 

(Freeman et al., 2013).  

As dietas à base de carne crua podem ser divididas em duas categorias principais: 

comercial e preparada em casa (Freeman et al., 2013). As dietas cruas preparadas em 

casa inclui a dieta BARF (Biologically Appropriate Raw Foods) (Freeman et al., 2013). 

A dieta BARF consiste numa alimentação com ossos, carne crua e vegetais não 

cozinhados. Os tutores de animais de companhia têm vindo a aderir cada vez mais a 

dietas alternativas como a dieta BARF (Freeman et al., 2013; Mauldin, 2013; Shmalberg, 

2013). 

As dietas cruas são, frequentemente, dietas com altas doses de proteína e gordura 

e relativamente baixas quantidades de hidratos de carbono e fibra (Freeman et al., 

2013). Alguns dos benefícios sugeridos são a maior digestibilidade (Freeman et al., 

2013; Mauldin, 2013), melhoria na saúde, pelo e pele, diminuição da incidência de 

obesidade, aumento da massa corporal magra e da função imunitária, resolução de 

doenças degenerativas, aumento da esperança média de vida (Mauldin, 2013), redução 

do volume fecal e redução de sinais de alergia alimentar (Shmalberg, 2013). Estes 

supostos benefícios são raramente apresentados em conjunto com evidência científica 
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que os suporte. Contudo estas dietas também estão associadas ao aumento do número 

de corpos estranhos gastrointestinais (Mauldin, 2013) e risco de perfuração ou 

obstrução do esófago (Shmalberg, 2013) e do restante TGI (Weeth, 2013), fraturas 

dentárias (Shmalberg, 2013; Weeth, 2013) e doença periodontal (Shmalberg, 2013). 

Apresentam também um risco potencial para doentes oncológicos uma vez que muitas 

vezes são animais imunodeprimidos (Mauldin, 2013; Saker, 2014a) e os ingredientes 

destas dietas podem ser o meio de exposição a parasitas ou bactérias patogénicas 

(Freeman et al., 2013; Mauldin, 2013; Weeth, 2013). Os animais e humanos que entrem 

em contacto com o animal que ingere esta tipo de dieta correm, por isso, risco de 

contaminação (Freeman et al., 2013; Mauldin, 2013; Weeth, 2013).  

Existem vários autores que apontam vantagens às dietas cruas, todavia ainda não 

há evidência definitiva sobre os seus efeitos (Mauldin, 2013), sendo por isso necessário 

desenvolver estudos controlados e de longo prazo que comparem objetivamente as 

vantagens e desvantagens das duas abordagens (Mauldin, 2013). Este tipo de dieta 

encontra-se por isso, de acordo com alguns autores, contraindicada a doentes 

oncológicos, principalmente animais que realizem radioterapia e quimioterapia (Mauldin, 

2013; Saker, 2014a). 
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XIX. Terapias alternativas 

A terapia integrativa é definida como a combinação do uso de medicina 

complementar e alternativa com medicina convencional (Raditic e Bartges, 2014). Inclui 

técnicas como o uso de ervas, suplementos e acupuntura que possam ter efeitos 

benéficos na sintomatologia física, na qualidade de vida e que possivelmente aumentem 

a adesão ao tratamento oncológico (Raditic e Bartges, 2014). 

Tal como verificado com as dietas alternativas, a procura de terapias integrativas 

para animais com doença oncológica tem aumentado (Raditic e Bartges, 2014), 

contudo, mais uma vez, a necessidade de evidência científica que valide a eficiência e 

eficácia das diversas opções incluídas na terapia integrativa limita a recomendação da 

sua implementação (Saker e Selting, 2010; Raditic e Bartges, 2014). De entre estas 

opções, os suplementos nutricionais são os que se apresentam com maior 

disponibilidade no mercado (Saker e Selting, 2010). 

Um estudo sobre o recurso das terapias alternativas em animais de estimação (cão 

e gato) mostrou que os suplementos nutricionais , a dieta, as vitaminas, os suplementos 

herbais/botânicos, o Reiki, a homeopatia, a acupuntura e quiroterapia são as opções 

dos tutores para os seus animais de estimação (Lana et al., 2006).Ainda neste estudo, 

as razões apresentadas para o recurso a estas terapias foram: a melhoria do bem-estar 

e da função imunitária, a redução da dor e da toxicidade do tratamento, a cura da 

neoplasia e a melhoria do apetite (Lana et al., 2006). 

A abordagem integrativa à oncologia clínica veterinária deve visar e atuar nas vias 

fisiológicas e bioquímicas da neoplasia, minimizar a toxicidade no tecido normal e 

melhorar a qualidade de vida (Raditic e Bartges, 2014). 

 

XX. Maneio alimentar e farmacológico 

O plano terapêutico alimentar e farmacológico escolhido é implementado após a 

avaliação nutricional do animal. 

 

i. Lidar com Perda de Peso  

Como descrito anteriormente, embora haja um maior número de gatos obesos 

diagnosticados com neoplasia, a progressão da doença resulta frequentemente numa 

perda de PC do animal (Freeman, 2017). A origem desta perda de PC foi atribuída a 

uma perda de apetite, a alterações do metabolismo resultante da neoplasia ou do 

tratamento, à síndrome de caquexia tumoral (Michel e Sorenmo, 2009) ou como uma 

resposta genérica dos gatos à doença (Mauldin, 2013). Independentemente da causa, 
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os animais com perda de peso devem iniciar um plano de suporte nutricional (Saker e 

Selting, 2010), uma vez que a perda de PC está associada a uma diminuição da 

resposta ao tratamento afetando a qualidade de vida do animal e do TMS , o que pode 

levar o tutor a tomar uma decisão de eutanásia (Michel e Sorenmo, 2009). 

Não existe um método de administração e dose ideais de alimento para gatos com 

perda PC relacionada com neoplasia (Mauldin, 2017), no entanto existem algumas 

alterações ao plano nutricional que podem ter efeito na reversão desta situação clínica.  

Os gatos também apresentam um perda de PC relacionada com o envelhecimento, 

e nestes casos recomenda-se a introdução de uma dieta com densidade energética 

elevada mesmo quando os animais ainda apresentam uma CC ideal (Lund et al., 2006).  

É também de notar que animais magros com neoplasia podem estabilizar o seu PC 

com uma CC um pouco abaixo do ideal e pode ser difícil aumentar o PC destes animais 

por isso o novo objetivo será a manutenção da CC (Saker e Selting, 2010). 

 

ii. Ultrapassar aversão alimentar 

A quimioterapia provoca, frequentemente em humanos, alterações do paladar, mas 

a presença deste efeito secundário em animais é mais difícil de averiguar (Saker, 

2014a). Contudo um dos efeitos adversos da quimioterapia e da radioterapia é a náusea 

(Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a; Biller et al., 2016), o que pode originar aversões 

alimentares e limitar as escolhas da dieta (Wakshlag, 2013). 

Gatos com aversão alimentar podem mostrar interesse inicial no alimento, no 

entanto, após provar ou cheirar irão rejeitá-lo (Michel e Sorenmo, 2009). Podem exibir 

sinais como sialorreia ou deglutição frequente em seco, acabando por se afastar do 

alimento (Michel e Sorenmo, 2009). 

 

iii. Técnicas de aumento da ingestão de alimento 

Um suporte nutricional deve ser iniciado de imediato, incluindo as técnicas que serão 

agora descritas, em gatos que se apresentem anoréticos há mais de 3 a 5 dias ou 

hiporéxicos há mais de 1 semana (Villaverde e Larsen, 2015). 

Existem algumas técnicas que podem aumentar a ingestão voluntária em animais 

com perda de PC, com aversão alimentar ou com dificuldades na ingestão alimentar. O 

aumento da palatabilidade é a forma mais simples de aumentar a ingestão voluntária 

(Michel e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010), e pode ser feito através da adição de 

substâncias aromatizantes (Wakshlag, 2013). Outros procedimentos possíveis para 

animais com disfagia ou dificuldades na mastigação é a mudança para dietas húmidas 

ou humedecimento da dieta com água quente (Saker e Selting, 2010).Contudo a textura 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

107 
 

e consistência do alimento é um aspeto importante da palatabilidade para os gatos 

(Michel e Sorenmo, 2009), e as dietas húmidas ou trituradas têm, por regra, mais difícil 

aceitação por parte dos gatos. Outras técnicas recomendadas para alterações do apetite 

são a introdução de novos alimentos (Michel e Sorenmo, 2009; Case et al., 2011), a não 

administração de fármacos aquando das refeições (Michel e Sorenmo, 2009), o 

fracionamento da quantidade da dose diária em múltiplas refeições (Michel e Sorenmo, 

2009; Case et al., 2011) e a alimentação à mão (Michel e Sorenmo, 2009; Saker e 

Selting, 2010; Case et al., 2011; Wakshlag, 2013). Um fator importante é a companhia 

de humanos, visto que parece aumentar o interesse do animal o alimento (Saker e 

Selting, 2010). A alimentação assistida é uma alternativa que deve ser explorada em 

animais que apresentem hiporexia ou anorexia (Michel e Sorenmo, 2009), e este 

procedimento será descrito no ponto XXI. Outro método para o incentivo da ingestão e 

aumento da palatabilidade de alimento é a suplementação da dieta com proteína ou 

gordura de origem animal ou vegetal (Wakshlag, 2013) ou a mudança para dietas com 

teores elevados de: gordura (Michel e Sorenmo, 2009; Saker e Selting, 2010; Saker, 

2014a), proteína (Michel e Sorenmo, 2009; Saker, 2014a), sódio (Saker e Selting, 2010; 

Saker, 2014a) ou humidade (Michel e Sorenmo, 2009). A introdução  de dietas com alto 

teor de gordura deve ser gradual (Mauldin, 2017) e os animais devem ser monitorizados 

uma vez que a gordura dilui o conteúdo nutricional da dieta (Wakshlag, 2013). Como 

descrito anteriormente, não se deve introduzir este tipo de alimentos na dieta de animais 

com doenças concomitantes que o desaconselhem (Mauldin, 2013; Saker, 2014a), ou 

na dieta de animais com intolerância à gordura (Michel e Sorenmo, 2009; Mauldin, 

2013).   

Saker (2014) encontrou, na sua prática clínica, uma ligação entre alguns probióticos 

orais e o aumento de ingestão em gatos com doenças crónicas, no entanto estes efeitos 

não se encontram documentados na literatura (Saker, 2014a). 

Técnicas alternativas como a acupuntura, acupressão e massagem direcionada são 

métodos divulgados como estimulantes do apetite (Saker, 2014a).  

Animais com perda de peso  

O plano nutricional de animais que apresentem perda de PC deve ser reavaliado e o 

aumento da quantidade de alimento ou da sua densidade energética deve ser 

equacionada (Mauldin, 2017).  

No caso de animais com perda de PC os teores de gordura aconselhados são de 40-

60% de energia proveniente de gordura, 30-50% da energia proveniente de proteína e 

suplementação com ácidos gordos ómega-3 (Mauldin, 2017). 
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O aumento da temperatura do alimento permite intensificar o aroma e o sabor e pode 

ser utilizado para aumentar a palatabilidade do alimento (Michel e Sorenmo, 2009; Saker 

e Selting, 2010; Case et al., 2011) contudo pode ser contraproducente em casos de 

aversão a esse alimento (Michel e Sorenmo, 2009). 

 

Animais com aversão alimentar 

Para ultrapassar a aversão alimentar podem ser feitas algumas alterações como a 

troca dos comedouros de metal por porcelana (Saker, 2014a), o uso de proteínas base 

de diferentes origens (Saker, 2014a), uso de dietas alternativas (Saker e Selting, 2010), 

ou a escolha de uma dieta com fontes proteicas com que o animal ainda não tenha tido 

contacto (Saker e Selting, 2010).  

A alimentação forçada nunca deve ser realizada em animais com náusea ou mal-

estar (Michel e Sorenmo, 2009), pelo que está contraindicada em animais que 

apresentem aversão ao alimento. 

 

Maneio Farmacológico  

A administração de fármacos para o tratamento de alterações do TGI ou do apetite 

tem como objetivo evitar a perda de PC e assegurar uma melhor e mais rápida 

recuperação (Moore, 2006; Pinto, 2009). 

O gato com neoplasia pode evidenciar anorexia devido à náusea ou emese (Michel 

e Sorenmo, 2009) pelo que, numa primeira fase, devem ser administrados antieméticos 

(Michel e Sorenmo, 2009; Pinto, 2009; Biller et al., 2016).  A administração de 

estimulantes do apetite pode também ser feita (Michel e Sorenmo, 2009; Pinto, 2009; 

Case et al., 2011; Saker, 2014a; Biller et al., 2016; de Rooster e Porters, 2017; Mauldin, 

2017) mas apenas após o tratamento ou a exclusão diagnóstica de patologias como 

neoplasias digestivas, obstruções intestinais ou gastroenterite induzida pela 

quimioterapia (Michel e Sorenmo, 2009). Convém, no entanto, notar que a 

administração isolada de estimulantes do apetite pode agravar a náusea e a emese e 

induzir o desenvolvimento de aversão alimentar estando a sua administração 

contraindicada em animais já diagnosticados com aversão alimentar (Michel e Sorenmo, 

2009). Estes fármacos também apresentam respostas variáveis por parte do animal 

(Case et al., 2011), não sendo por isso um método fiável para assegurar a ingestão 

calórica nas quantidades adequadas (Saker e Selting, 2010). 

Gatos com anorexia ou hiporexia ou que ingerem uma dieta caseira que não seja 

completa  podem apresentar deficiências em vitamina B, visto que esta vitamina não é 

sintetizada no organismo e tem origem na dieta, pelo que a sua suplementação deve 

ser efetuada (Saker e Selting, 2010). 
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iv. Maneio de animais com diarreia ou fezes moles 

O animal pode exibir estas duas alterações devido ao tratamento médico (Saker e 

Selting, 2010; Case et al., 2011; Saker, 2014a; Biller et al., 2016; Ogilvie, 2017) ou a 

alterações nutricionais como a mudança para um alimento comercial rico em gordura, o 

início de alimentação caseira ou a suplementação com ácidos gordos ómega-3 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004).  

As fezes podem ser avaliadas com recurso ao sistema WALTHAMtm de classificação 

de fezes, em que fezes anormais terão uma pontuação menor que 1,5 ou superior a 2,5 

(Moxham, 2001). 

A administração de antibióticos, em situações de disbiose  pode controlar episódios 

de diarreia (Roudebush, Davenport e Novotny, 2004; Biller et al., 2016).  

A administração de glutamina e probióticos mostrou efeitos na redução de diarreia 

induzida pela quimioterapia (Raditic e Bartges, 2014). 

A alteração das fezes pode ser minimizada ou controlada em situações com origem 

no teor de  gordura da dieta através da mudança gradual durante um período de 10 a 

14 dias para uma dieta com maior teor de gordura (Roudebush, Davenport e Novotny, 

2004; Mauldin, 2017). Outro método de controlo ou prevenção da alteração das fezes é 

o aumento do teor de fibra na dieta de forma a perfazer 5% a 10% do alimento diário 

(Roudebush, Davenport e Novotny, 2004).   

 

v. Programa de perda de peso 

Animais obesos diagnosticados com neoplasia podem iniciar programas de perda de 

peso, todavia devem ser ponderadas as vantagens e desvantagens do mesmo (Mauldin, 

2017). 

Os efeitos da obesidade na saúde (German, 2006; Mauldin, 2017) e a associação 

entre a CC ideal, a restrição dietética e a longevidade registada em diferentes espécies 

(German, 2006; Mauldin, 2013) sugerem que a perda de PC também seria benéfica em 

gatos obesos com doença neoplásica (Mauldin, 2013). Contudo um programa de perda 

de peso só deve ser iniciado se a qualidade de vida e prognóstico (Mauldin, 2017) 

justificarem o tempo e o esforço necessários para alcançar uma CC ideal (Mauldin, 

2013). Os protocolos de redução de peso não são necessariamente adequados ou 

considerados prioritários para todos animais com neoplasia (Mauldin, 2013; Wakshlag, 

2013). Um exemplo são animais com mau prognóstico em que o início destes programas 

pode não fazer sentido (Mauldin, 2017) pois podem resultar numa diminuição da 

qualidade de vida dos animais (Mauldin, 2017). Para além de que, o esforço e stress 
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sentido pelos tutores e pelos animais, as eventuais complicações no estado de saúde e 

o prognóstico do gato devem ser tidos em consideração (Mauldin, 2013, 2017). Os 

programas de perda de peso são também contraindicados em gatos em estado crítico 

(Mauldin, 2017), mesmo animais com uma CC >8 (Mauldin, 2013), pelo que a 

estabilização da condição clínica do animal é prioritária e o programa de perda de peso 

deve ser iniciado após a estabilização (Mauldin, 2013). Mesmo animais estáveis que 

realizem terapia antineoplásica podem não ser candidatos ideais visto que o tratamento 

antineoplásico pode provocar alterações do metabolismo e variações do padrão 

alimentar do animal (Wakshlag, 2013). Outra razão para evitar a implementação de um 

programa de perda de peso nestes animais é a possível perda excessiva de massa 

magra que possa eventualmente resultar ou agravar a perda estrutural e funcional de 

massa muscular, a imunossupressão, bem como a toxicidade relacionada com 

quimioterápicos ou outros fármacos utilizados no tratamento (Mauldin, 2017). 

Uma restrição calórica severa num animal doente pode contribuir para o 

desenvolvimento de uma desnutrição proteico-calórica, com hipoproteinemia, perda de 

massa corporal magra, atraso na cicatrização de feridas, imunossupressão e 

comprometimento da função orgânica (Mauldin, 2013).  

Um plano de perda de peso em gatos com doença neoplásica não deve seguir os 

mesmos moldes que um programa para animais saudáveis ou com outras patologias 

(Mauldin, 2017). Uma das alterações é o PC que deve ser atingido no final do programa, 

nestes casos não deve ser o PC ideal, mas um PC ligeiramente superior (Mauldin, 

2017). Outra diferença é a quantidade de energia recomendada a um gato com 

neoplasia quando comparado com um gato saudável (Mauldin, 2013, 2017). A 

percentagem de diminuição das NED para o PC definido como objetivo será mais 

reduzida (Mauldin, 2013, 2017), porque o objetivo do programa de perda de peso nestes 

animais é atingir de forma gradual uma CC e um estado nutricional adequados (Mauldin, 

2013). Na prática, em animais com CC acima de 6/9 a ingestão energética diária 

recomendada será para uma CC de 5-6/9 (Saker, 2014b). 

A fórmula recomendada para o cálculo das NED em gatos obesos está descrita no 

ponto XXIII “Necessidades energéticas”. 

Em gatos, a estabilização ou reversão de perda de PC podem ser sinais de remissão 

que, pela participação dos animais nestes programas, podem passar despercebidos 

(Mauldin, 2017). Baez et al. (2007) mostraram que gatos em remissão evidenciavam 

uma CC superior aos gatos que não se encontravam em remissão.  

Em animais classificados como bem-nutridos (classificação segundo quadro 9) a 

dieta escolhida para a perda de peso tem restrição em gordura e um alto teor de proteína 

(Saker, 2014b). 
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A recomendação de exercício físico em gatos com neoplasia é semelhante ao que 

se verifica em gatos saudáveis.  

 

XXI. Via de administração  

A alimentação de animais doentes pode ser feita por via enteral ou parenteral (Case 

et al., 2011). 

A ingestão voluntária do alimento é a forma mais eficaz e prática do gato com 

neoplasia ingerir alimento suficiente para cobrir as suas necessidades energéticas 

(Mauldin, 2013), contudo gatos com doença neoplásica podem evidenciar relutância na 

ingestão alimentar (Case et al., 2011), pelas variadas razões descritas anteriormente. 

O início de um protocolo de alimentação assistida depende do estado nutricional do 

animal (Saker, 2014b). É sempre recomendado que animais malnutridos (classificação 

segundo quadro 9) iniciem um método de alimentação assistida enquanto que em 

animais considerados borderline (classificação segundo quadro 9) a necessidade de 

implementação de um protocolo de alimentação assistida ou a combinação com 

ingestão voluntária dependerá da situação clínica (Saker, 2014b). 

A alimentação enteral é o método de apoio nutricional preferencial (Saker e Selting, 

2010), se o animal apresentar um TGI funcional (Case et al., 2011), uma vez que é a via 

de administração mais segura para o doente (Saker e Selting, 2010; Case et al., 2011). 

É também o método mais fisiológico, estimulando as hormonas tróficas alimentares e a 

produção de IgA (Saker e Selting, 2010) e evitando a atrofia da mucosa intestinal e o 

sobrecrescimento bacteriano (Case et al., 2011). 

 

i. Alimentação assistida 

A alimentação assistida engloba o uso de estimulantes de apetite farmacológicos 

(Mauldin, 2013), a alimentação à mão (Saker, 2014a, 2014b), a alimentação por via 

enteral com tubo (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013; Saker, 2014a, 2014b) ou 

seringa (Saker e Selting, 2010; Saker, 2014a) ou por via parenteral (Mauldin, 2013; 

Saker, 2014b). Pode ser implementada com recurso a um protocolo alimentar que 

combine diferentes métodos (Mauldin, 2013), o que é benéfico, por exemplo, em animais 

hiporéxicos (Wakshlag, 2013). São métodos recomendados a animais que não ingerem 

de forma frequente alimento suficiente de forma a atingir as suas necessidades 

energéticas (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013; Saker, 2014a) ou animais anoréticos há 

três ou mais dias (Saker e Selting, 2010). Pode ser implementados proactivamente 

antes do começo do plano do tratamento neoplásico para assegurar uma nutrição 

adequada quaisquer que sejam os efeitos adversos (Saker e Selting, 2010). 
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A alimentação assistida além de melhorar a tolerância a tratamentos antineoplásicos, 

aumenta a velocidade de recuperação de um animal com doença grave (Mauldin, 2013). 

Estudos em humanos com neoplasias terminais não mostraram uma melhoria no estado 

funcional ou nutricional após o início de alimentação assistida (Mauldin, 2013, 2017) e 

embora haja evidências do benefício clínico da implementação de alimentação assistida 

em gatos com neoplasias, esta pode tornar-se um desafio ético (Mauldin, 2017) em 

animais com qualidade de vida reduzida e um prognóstico desfavorável (Mauldin, 2013, 

2017). 

O primeiro método utilizado é frequentemente o uso de estimulantes de apetite 

farmacológicos e se não mostrarem benefícios no estado nutricional deve ser iniciada a 

alimentação por sonda ou parenteral (Saker e Selting, 2010). 

Deve ser feita uma avaliação da funcionalidade do tubo digestivo de forma a 

determinar se existem disfunções orgânicas que podem modificar a tolerância a certos 

nutrientes, a capacidade do gato tolerar uma sonda de alimentação e a sua colocação 

e o risco de pneumonia de aspiração (Michel e Sorenmo, 2009). Para evitar pneumonias 

por aspiração é recomendado elevar a cabeça e a metade superior do corpo do animal 

durante e 15 a 30 minutos após a refeição (Saker, 2014b). 

Alguns quimioterápicos modificam a capacidade de cicatrização e aumentam o risco 

de septicemia associados à colocação do tubo de alimentação (Michel e Sorenmo, 

2009). 

 

Alimentação por via enteral 

Este tipo de alimentação inclui o uso de seringa, o uso de tubo nasoesofágico 

(Mauldin, 2013; Saker, 2014b), esofágico (Case et al., 2011; Saker, 2014b), gástrico 

(Case et al., 2011; Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013; Saker, 2014b) ou jejunal (Case et 

al., 2011; Mauldin, 2013; Saker, 2014b).  

A alimentação por via enteral tem com vantagens a manutenção da funcionalidade e 

saúde do TGI permitindo uma metabolização normal dos nutrientes (Mauldin, 2013), 

além de ser mais barata (Case et al., 2011; Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013), de mais 

fácil implementação (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013) e de apresentar menos 

complicações que a alimentação parenteral (Case et al., 2011; Mauldin, 2013; 

Wakshlag, 2013). 

A ingestão de alimento de forma voluntária com a ajuda de uma seringa é o método 

mais fácil contudo não é aconselhável para todas as situações especialmente em 

animais nauseados ou com alterações no olfato (Wakshlag, 2013). 
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O uso de tubos alimentares é implementado quando o animal não se alimenta  

voluntariamente por via oral (Case et al., 2011). Os tubos nasoesofágicos são utilizados 

para um suporte alimentar breve e estão contraindicados em animais com doença 

esofágica ou gástrica (Case et al., 2011). Estes tubos podem ser aplicados sem 

anestesia, no entanto devido ao seu diâmetro o uso em casa é limitado ao uso de 

produtos líquidos enterais (Wakshlag, 2013).  

Os métodos mais usados para o suporte nutricional são tubos esofágicos que podem 

ser utilizados por períodos de horas ou até 2-3 meses (Wakshlag, 2013), dependendo 

da sua composição e do nível de tolerância do animal. 

Os tubos gástricos são indicados em situações de alimentação assistida superiores 

a 6-8 semanas (Wakshlag, 2013) e não devem ser retirados antes das 2 semanas 

(Wakshlag, 2013). Este tubo pode ser utilizado 24 h após a sua aplicação (Wakshlag, 

2013). Este método tem com vantagens a chegada direta de nutrientes ao estômago e 

torna impossível a inversão do tubo em caso de emese (Wakshlag, 2013). 

Os animais com tubos nasoesofágicos, esofágicos e gástricos podem ser 

alimentados em 5 a 8 refeições enquanto que animais com tubos jejunais devem receber 

alimento através de infusão constante (Case et al., 2011). Razão pela qual a 

administração de alimento pode ser realizada em casa pelo tutor, exceto a alimentação 

por via jejunal (Saker, 2014b). 

A dieta escolhida deve ter as mesmas características nutricionais que a dieta para 

ingestão voluntária oral (Case et al., 2011), embora a sua consistência deva ser 

adaptada e, no caso da infusão jejunal os ingredientes usados devam ter uma estrutura 

química simples. As dietas comercias podem ser utilizadas se forem trituradas e 

misturadas com água (Case et al., 2011; Wakshlag, 2013). Contudo, este processo pode 

resultar numa diminuição da concentração energética. Wakshlag (2013) aconselha 

cerca de 1 kcal/ml como objetivo. 

Em animais com náusea ou que mostrem intolerância a determinados volumes de 

alimento deve ser escolhido um alimento com elevada densidade energética e elevado 

teor em proteína e gordura de forma a reduzir a quantidade administrada (Case et al., 

2011; Wakshlag, 2013). Deve ser fornecido 1 ml de água por cada 1 kcal de alimento 

ingerido (Wakshlag, 2013). 

Algumas estratégias para lidar com animais com diarreia são a escolha de dietas 

com teor superior a 50% de gordura ou com fontes de fibra parcialmente solúveis uma 

vez que atrasam o esvaziamento gástrico, levam à redução da frequência da 

alimentação ou à quantidade de alimento (Case et al., 2011)  

A quantidade de calorias administrada pelo tubo deve ser reduzida 

proporcionalmente conforme o aumento da ingestão calórica voluntária (Saker e Selting, 
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2010). A transição da alimentação assistida por via enteral para a ingestão voluntária 

pode ser facilitada através da diminuição da quantidade e/ou frequência do alimento 

administrado, pela oferta de um alimento palatável para consumo voluntário 

anteriormente ou em vez da alimentação por tubo (Saker e Selting, 2010). 

A alimentação assistida pode, em principio, ser interrompida quando o animal 

consume um mínimo de 75% das NED de forma voluntária (Saker e Selting, 2010) e a 

ingestão apresenta uma trajetória crescente. 

 

Alimentação por via parenteral 

A nutrição parenteral é um sistema complexo relativamente à formulação, 

administração do alimento e também a nível da monitorização (Saker e Selting, 2010). 

A administração deve ser feita em veias periféricas (Saker, 2014b) de maior dimensão 

(Wakshlag, 2013) ou em veias centrais (Saker, 2014b). Este tipo de alimentação requere 

hospitalização e monitorização intensiva (Saker, 2014b). 

A alimentação é classificada como parcial ou total, dependendo da sua combinação 

com métodos de alimentação enteral (Wakshlag, 2013). 

Este método é usado em animais em que o TGI não está funcional (Case et al., 2011; 

Mauldin, 2013, 2017), com dificuldade na absorção dos nutrientes, com emese não 

controlável (Saker e Selting, 2010) ou animais em que a colocação de tubos de 

alimentação enteral está contraindicada (Mauldin, 2013; Wakshlag, 2013). 

A nutrição parenteral é uma opção menos fisiológica (Saker e Selting, 2010) e pode 

ter repercussões na funcionalidade do TGI (Mauldin, 2017). A suplementação com 

nutrientes como glutamina, arginina e ACRs auxilia na integridade do TGI, aumento a 

sua eficácia (Saker e Selting, 2010).  

Complicações possíveis da aplicação da via parenteral incluem  a remoção do 

sistema pelo doente ou problemas com o sistema (Wakshlag, 2013), septicemia (Case 

et al., 2011) e alterações metabólicas (Case et al., 2011) como por exemplo a 

hiperglicemia (Wakshlag, 2013). Em caso de hiperglicemia deve ser evitado o uso de 

soluções parenterais nutricionais com glicose e pode ser necessária a administração de 

insulina (Villaverde e Larsen, 2015). 

Relativamente aos nutrientes administrados a doentes oncológicos por esta via 

existem diferentes métodos (Wakshlag, 2013). Alguns autores indicam que as 

necessidades energéticas devem ser atingidas com glicose e lípidos e que os 

aminoácidos são adicionados conforme as necessidades proteicas por kg de PC 

(Wakshlag, 2013).Outros autores recomendam formulações que tenham 60% a 70% 

das calorias com origem na gordura e devem conter uma quantidade limitada de glicose. 

Soluções com glicose ou lactato devem ser evitadas devido às alterações metabólicas 
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associadas à neoplasia descritas anteriormente (Case et al., 2011). Existem ainda 

alguns autores que afirmam que deve ser adicionado um valor ligeiramente superior das 

necessidades mínimas proteicas em forma de aminoácidos perfazendo o valor de NER 

(Wakshlag, 2013). 

Quando são utilizados aminoácidos com eletrólitos, estes devem ser tidos em conta 

no caso da administração de fluidos suplementados com eletrólitos (Wakshlag, 2013). 

A suplementação de vitaminas do complexo B é essencial pois a maioria das 

preparações apresenta níveis insuficientes (Wakshlag, 2013). 

A nutrição parenteral deve iniciar-se com a administração de apenas metade das 

necessidades energéticas, em particular em animais anoréticos (Wakshlag, 2013), uma 

vez que existe a possibilidade de desencadear o síndrome de realimentação, o que 

implica a necessidade de monitorizar os níveis séricos dos eletrólitos a cada 12-24 horas 

nas primeiras 48 a 72 horas (Wakshlag, 2013). 

A posterior combinação da alimentação parenteral e enteral é preferível ao uso 

isolado de alimentação parenteral (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2017) e deve ser 

implementado assim que o quadro clínico o permita (Mauldin, 2013, 2017). Em função 

do aumento do apetite e da tolerância à alimentação enteral, esta deve tornar-se a única 

forma de alimentação assistida utilizada (Saker e Selting, 2010). 

A alimentação parenteral em humanos com neoplasias ainda é controversa, alguns 

estudos associam esta metodologia a um aumento das complicações, melhorias 

marginais no estado nutricional, diminuição na sobrevivência (Mauldin, 2013, 2017) e 

até estimulação da progressão da neoplasia (Mauldin, 2013). Esta progressão também 

foi relacionada com a alimentação parenteral em modelos roedores (Mauldin, 2013). 

Contudo,  estudos em gatos mostraram efeitos positivos em variáveis nutricionais, 

tempo de sobrevivência e resposta tumoral (McGeer, Detsky e O’Rourke, 1990; 

Chlebowski, 1991; Saker e Selting, 2010). Saker e Selting (2010) observaram benefícios 

com a alimentação parenteral, nomeadamente: manutenção do PC, melhoria da 

imunocompetência e da cicatrização, melhoria comportamental, manutenção de 

normoglicemia e do estado de hidratação e ainda sucesso na transição da alimentação 

em ambiente hospitalar para ambiente domiciliário (Saker e Selting, 2010). 
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XXII. Número de refeições  

Dividir a dose diária por várias refeições permite fornecer energia de forma constante 

ao longo do dia, otimiza a absorção de nutrientes pelo TGI, minimiza possíveis 

intolerâncias provocadas por um grande volume de alimento e diminui possível stress 

associado a refeições volumosas (Saker, 2014a). 

Em animais bem nutridos (classificação segundo quadro 9) a recomendação é 

distribuir a quantidade total diária de alimento por, pelo menos, 2 a 3 refeições por dia 

(Saker, 2014b). Em animais classificados com estado nutricional borderline 

(classificação segundo quadro 9)  a recomendação é realizar 2 a 4 refeições por dia 

(Saker, 2014b) e em animais malnutridos (classificação segundo quadro 9)  recomenda-

se alimentar o animal 3 a 6 vezes por dia (Saker, 2014b). Em animais malnutridos e 

borderline (classificação segundo quadro 9) a alimentação assistida com frequência faz 

parte do plano nutricional, pelo que o número de refeições será de 3 a 6 vezes por dia 

e 2 a 4 vezes por dia, respetivamente, exceto em animais que tenham sondas por 

jejunostomia (Saker, 2014b). 

 

XXIII. Necessidades energéticas  

O papel da neoplasia na alteração do metabolismo energético não está ainda 

totalmente esclarecido (Mauldin, 2013). A dificuldade encontra-se na ausência  de 

estudos sobre as necessidades energéticas em gatos com neoplasia (Case et al., 2011). 

Como descrito anteriormente as neoplasias obtêm energia principalmente através do 

metabolismo anaeróbico da glicose, resultando na produção de lactato (Case et al., 

2011). A transformação do lactato, através do ciclo de Cori, em glicose origina um 

balanço energético negativo (Case et al., 2011). O animal também perde energia através 

da degradação proteica, aumento da reciclagem da glicose e gasto energético induzido 

por citocinas (Case et al., 2011). Devido a estes processos, teoricamente, as 

necessidades energéticas do doente oncológico estariam aumentadas (Case et al., 

2011) tal como o que parece acontecer em animais e humanos em estado crítico 

(Mauldin, 2013), contudo estudos reportaram resultados variados relativos ao gasto 

energético de animais e humanos com neoplasia (Arbeit et al., 1984; Dempsey et al., 

1986; Hansell, Davies e Burns, 1986; Zylicz et al., 1990; Case et al., 2011). Esta variação 

nos resultados pode dever-se a fatores como o tipo, estadio e tamanho da neoplasia, a 

fase de tratamento, a severidade dos sinais clínicos e o nível de atividade do animal 

(Case et al., 2011).Por este motivo as necessidades energéticas calculadas para o 

doente podem não ser adequadas (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013) tendo 
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consequências na capacidade de manter e melhorar o PC e a CC (Saker e Selting, 

2010). 

Deve ser determinada a CC e devem ser calculadas as necessidades energéticas do 

doente, e a densidade energética e a quantidade da dieta ingerida pelo animal se este 

apresentar perda de peso; estes dados são essenciais  para avaliar se as  quantidades 

de nutrientes (Saker e Selting, 2010) e/ou energia (Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013) 

são adequadas. Em primeiro lugar é necessário estimar o peso ideal dos animais. Esta 

estimativa tem como base a avaliação da CC e o peso atual dos animais. Um animal 

com CC de 5 tem o peso ideal, cada aumento ou redução num ponto da CC resulta, 

respetivamente, num aumento e diminuição do peso em 10 a 15%. Isto é, um animal 

com uma CC de 7 terá um peso 20 a 30% superior ao seu peso ideal, enquanto que um 

animal com CC de 2 terá um peso inferior 30-45% ao seu peso ideal.  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 − 100% 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑥 % 

 

A escolha da fórmula para o cálculo das NED (quadro 14) que mais se adequa ao 

animal é feita após a avaliação do indivíduo e de  fatores como o grau de atividade, a 

atitude, a idade, e o prognóstico (Saker e Selting, 2010).  

NED (kcal EM/dia) = NER × fator numérico diário predeterminado (Saker, 2014b).  

As NED são utilizadas para animais que têm um PC estável e são autossuficientes 

(Mauldin, 2013), pelo que a doentes hospitalizados ou em casa deve-se administrar 

inicialmente as NER. A energia fornecida a animais doentes em casa será aumentada 

se as avaliações do PC apontarem para essa necessidade através por exemplo de 

perda de PC (Thatcher, Hand e Remillard, 2010).  

Um fator de doença pode ser utilizado com o objetivo de personalizar a energia 

oferecida ao animal conforme a gravidade da doença (Case et al., 2011; Mauldin, 2013) 

e o estado metabólico (Case et al., 2011). Case et al. (2011) sugere o uso de um 

intervalo de 1,25 a 1,5  enquanto que Mauldin (2013) recomenda uma variação entre 1 

e 1,4 porque este intervalo não apresentaria um grande risco de complicações 

metabólicas que advêm da sobrealimentação (Case et al., 2011; Mauldin, 2013). 
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Quadro 14. Necessidades energéticas diárias em gatos com neoplasia. 

Gato Necessidades energéticas diárias (kcal EM /dia) 

Com Neoplasia e PC ótimo NED4= NER × 1,2 

Adulto saudável 
NED3= (70 x PC 0.75)6 × (1,2-1,5) 

NED1= NER x 1,4 

Hospitalizado NED2= NER x 1 

Adulto (baixa atividade) NED1= NER x (1,1-1,3) 

Adulto conforme grau de 

atividade 
NED5= 50-80 x PC 

Com Neoplasia Obeso/ 

sobrepeso 
NED4= NER × (0,8–1) 

Com Neoplasia Borderline NED4= NER × (1,2–2) 

Com Neoplasia e 

Malnutrição severa 
NED4= NER × (1,3–2,5) 

Adaptado de Saker et al. (2010)1; Thatcher et al. (2010)2; Ramsey (2012)3; Saker (2014b)4; 

Mauldin (2017)5; Fórmula de NER Segundo Saker et al. (2014)6 

 

XXIV. Modo de alimentação 

O modo de alimentação irá depender do animal e do seu plano nutricional.  

A comparação da alimentação ad libitum com a restrição alimentar indica que o modo 

de alimentação não apresenta relação com a incidência de carcinoma mamário (Moore, 

2007; Pinto, 2009). Os animais que desenvolvem neoplasias mamárias e foram 

alimentados com restrição alimentar apresentaram um TMS superior aos alimentados 

ad libitum (Moore, 2007; Pinto, 2009). 

 

XXV. Reavaliação  

A reavaliação destes doentes envolve a monitorização dos sinais clínicos da doença, 

dos efeitos do tratamento e do maneio nutricional na neoplasia e no doente (Saker e 

Selting, 2010). O intervalo entre reavaliações irá depender do protocolo de tratamento 

e do plano nutricional instituídos, da resposta ao tratamento e do prognóstico (Saker e 

Selting, 2010). Antes da estabilização do doente as reavaliações podem ser semanais, 

mensais ou trimestrais (Saker e Selting, 2010) dependendo do quadro clínico. Conforme 

a avaliação do animal segundo o quadro 9, é recomendado que em animais com estado 

nutricional normal a reavaliação nutricional deve ser feita de forma regular, em animais 

malnutridos a reavaliação deve ser diária e animais borderline têm um período de 
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reavaliação que pode ir de diário a semanal (Saker, 2014b), contudo a frequência das 

reavaliações deve ser adaptada conforme o quadro clínico do animal.  

Após uma alteração alimentar, deve ser feita uma avaliação nutricional para analisar 

a resposta do doente às mudanças e fazer os ajustes necessários, como por exemplo 

a necessidade de alterar as quantidades da dieta fornecidas (Mauldin, 2013). As 

variáveis a monitorizar para avaliar a evolução clínica e nutricional do doente entre 

reavaliações (Saker e Selting, 2010) e a necessidade de alteração do plano alimentar 

(Saker e Selting, 2010; Mauldin, 2013) são PC e a CC (Saker e Selting, 2010). O tutor 

deve documentar diariamente o apetite e a ingestão real calórica do animal, e estas 

variáveis serão depois estudadas pelo veterinário e serão confrontadas com os 

resultados do exame físico e dos exames complementares, o que irá permitir concluir 

sobre a necessidade de alteração do tratamento e/ou do plano alimentar (Saker e 

Selting, 2010).  
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2. Análise de casos clínicos 

Os casos clínicos descritos neste capítulo foram recolhidos durante o estágio 

curricular no Hospital Veterinário do Restelo, entre o dia 15 de setembro de 2017 e o 

dia 15 de março de 2018. Foram recolhidos casos clínicos de felídeos domésticos de 

raça Europeu comum com carcinoma mamário, e serão descritos quatro casos em que 

foi possível a avaliação dos animais. 

Relativamente à análise dos casos clínicos, a sua recolha teve como objetivos a 

análise dos planos nutricionais de gatas com carcinoma mamário e a sua comparação 

com uma recomendação nutricional com base na revisão bibliográfica.    

 

XXVI. Métodos gerais  

Foi realizada a avaliação da CC e da CM com base nas diretrizes descritas no ponto 

“Avaliação da condição corporal e condição muscular”; o cálculo do peso ideal, das NED 

e NER dos animais foi efetuado conforme o que foi descrito no ponto XXIII 

“Necessidades energéticas”, foi também considerado que cada ponto superior a 5 na 

escala da CC representa um défice ou excesso de 15% de PC. É importante que todos 

os tutores tenham um diário alimentar em que registem quantidades de alimento 

ingeridas e qualquer extra ou nutracêuticos, o comportamento alimentar e alterações da 

ingestão ou da defecação; o peso do animal, a CC e as CM também devem ser 

registados de forma regular para uma melhor avaliação do estado nutricional do animal 

e da possível necessidade de alterar o plano nutricional em vigor. 

Uma das ferramentas necessárias para esta avaliação do animal em casa é uma 

tabela de avaliação da CC (quadro 10) e da CM (quadro 11; figura 1), e deve ser 

explicado ao tutor como é feito o seu uso. O PC do animal deve ser avaliado usando a 

mesma balança, semanalmente e na mesma altura do dia. 

 

XXVII. Quadro clínico 1- Sasha 

i. Identificação do animal 

O primeiro caso clínico é a Sasha, uma gata diagnosticada aos 7 anos com 

carcinoma mamário. O quadro 15 apresenta a identificação do animal. 
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Quadro 15. Identificação do animal. 

Nome Sasha 

Espécie Felídeo 

Raça Europeu comum 

Género  Feminino 

Castrada OVH aos 7 anos 

Data de nascimento 1/2/2010 (8 anos) 

Pelo Cor cinzenta curto 

Atitude Agressiva 

 

Para a elaboração de um plano nutricional é necessária a realização da avaliação 

nutricional do animal, que se baseia na recolha e análise de informação sobre o animal, 

a dieta, o tutor e o ambiente.  

ii. Avaliação do animal 
 

Para a avaliação do animal foi recolhida informação sobre o caso clínico (quadro 16), 

sobre o estado nutricional do animal (quadro 17) e sobre as variações do peso corporal 

(figura 3).  

Quadro 16. Informação do caso clínico. 

Diagnóstico Vários nódulos na cadeia mamária direita; aos 7 

anos. 

Exame físico Sem alterações. 

Exames complementares  Sem alterações.   

Classificação  Carcinoma mamário do tipo sólido com metastização 

no linfonodo axilar direito. Ectasia ductal quística.  

Estadio clínico III e grau de malignidade II 

Tratamento cirúrgico Mastectomia unilateral com remoção dos linfonodos 

axilar e inguinal direitos. 

Tratamento farmacológico Quimioterapia: 6 sessões com Carboplatina.  

Medicação em casa: Meloxicam e Famotidina. 

Medicação de suporte: Náusea- Famotidina; 

Vómito- Metoclopramida; Fezes moles- Suplemento 

probiótico (FortiFlora®); Diarreia-Metronidazol. 

Historial clínico  Administração de anticoncecionais (Megecat®); sem 

história de obesidade.  
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Sem doenças concomitantes; sem história de 

intolerância ou alteração da função renal ou hepática. 

Desenvolvimento do caso Perda de peso e hiporexia 

 

Quadro 17. Avaliação nutricional do animal. 

Grau atividade Baixa (menos de 10 minutos de exercício) 

CC1  4/9- Ligeiramente abaixo de peso 

CM2 2/3 

Peso  4,15 kg 

Albumina Normal 

Ingestão de alimento Reduzida 

Classificação3 Borderline 

Pelo e pele  Boa qualidade 

Legenda: 1- Quadro 10; 2- Quadro 11 e Figura 1; 3- Classificação apresentada no quadro 9. 

 

 

Figura 3.Variações do Peso Corporal. 

 

iii. Avaliação da dieta  

Para a avaliação da dieta foi recolhida informação sobre o historial dietético (quadro 

18) e sobre os suplementos administrados (quadro 20), bem como a comparação da 

composição da dieta atual com a recomendação nutricional para neoplasia (quadro 19). 
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Quadro 18. Historial dietético. 

Especificações 

alimentares 

Sem aversões alimentares relatadas. Prefere 

alimentos à base de salmão ou frango.  

Dieta anterior Royal Canin Adult® (seca) 

Modo de alimentação Ad libitum 

Dieta atual Purina One Adult (seca)  

Modo de alimentação Ad libitum (dieta seca) 

Ingestão de água Ad libitum 

Após a avaliação nutricional com base na informação presente nos quadros 15 a 18, 

quadros 20 a 21 e a figura 3, concluiu-se que o principal objetivo para a alteração do 

plano nutricional seria o controlo da perda de peso e hiporexia.  

Quadro 19. Fatores nutricionais. 

Fatores 
Nutriciona

is 

Recomendaçõ
es 

Nutricionais1 

Purina 
One 

Adult® 

(seca) 

Omniomeg
a® 

Hill’s 
Prescripti

on Diet 
Feline 
a/d® 

(húmida) 

Dieta 
recomendad

a2 

Hidratos 
de 

carbono 
digestívei

s 

<62,5 g/1000 
kcal 

86,8 
g/1000 

kcal 

8,3 g/1000 
kcal 

31,2 
g/1000 

kcal 

39,5 g/1000 
kcal 

Fibra 
>6,25 

g/1000 kcal 

8,7 
g/1000 

kcal 

1,4 g/1000 
kcal 

2,8 g/1000 
kcal 

4,2 g/1000 
kcal 

Lípidos 
50-100 g/1000 

kcal 

40,9 
g/1000 

kcal 

105,7 
g/1000 kcal 

64,8 
g/1000 

kcal 

170,5 g/1000 
kcal 

Ácidos 
gordos 

ómega-3 

>5-12,5 g/1000 
kcal 

Sem 
informaç

ão 
disponíve

l (nd) 

0,4 g/1000 
kcal 

5,5 g/1000 
kcal 

5,9 g/1000 
kcal 

Rácio 
ómega-6: 
ómega-3 

1:1 a 2,5:13 nd nd nd nd 

Proteína 
87,5-125 

g/1000 kcal 

99,6 
g/1000 

kcal 

20,6 g/1000 

kcal 

97,1 
g/1000 

kcal 

117,7 g/1000 
kcal 

Arginina 
> 5-6,25 

g/1000 kcal 
nd nd 

4,5 g/1000 

kcal 

4,5 g/1000 

kcal 
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EM 
400 kcal/100 g 

MS 

391,5 

kcal/100 

g MS 

732,1 

kcal/100 g 

MS 

470,7 kcal/ 

100 g MS 

601,4 kcal/ 

100 g MS 

Legenda: 1- Valores indicados no quadro 8; 2- Hill’s Prescription Diet Feline a/d® e Omniomega® 

(1 cápsula, 1 vez por dia). 

A dieta escolhida deve de igual forma incluir os nutrientes essenciais em felinos, 

como por exemplo a taurina, nas doses recomendadas para a espécie, e estado 

fisiológico do animal.  

Suplementos 

 

Quadro 20. Suplementos. 

Nome Corpet® 

Dose 2 comprimidos  

Frequência  1 vez por dia 

Duração Ad eternum  

 

iv. Avaliação do tutor e ambiente 

Para a avaliação do tutor e ambiente foi recolhida informação descrita no quadro 21. 

Quadro 21. Avaliação do tutor e ambiente 

Habitação Interior 

Outros animais Com outros animais (1 gato). 

Condições de alimentação São alimentados separadamente. 

Outras fontes alimentares Sem acesso a outras fontes alimentares. 

 

v. Plano nutricional 

Após a avaliação da CC foi calculado o peso ideal, as NER, as NED e por último a 

quantidade de alimento que deve ser ingerida diariamente, calculada com base nas NED 

e na energia metabolizável da dieta recomendada. Os valores destas variáveis 

encontram-se descritos no quadro 22. 
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Quadro 22. Valores de PC ideal, NER, NED e quantidade de alimento por dia. 

CC 4/9 

Peso ideal 4,61 kg 

NER1 220,2 kcal EM /dia 

NED2 330,3 kcal EM /dia 

Quantidade de alimento por dia 70 gramas 

Legenda: 1- Calculado com a fórmula NER= 70 x PC 0.75 (Saker, 2014); 2- Calculado com a 
fórmula NED= NER × (1,2–2) (Saker, 2014b). 

 

Recomendação 

Deve ser feita uma transição alimentar da dieta anterior para a dieta prescrita (quadro 

23), que pode ser feita num período de 7 a 10 dias, no entanto a transição deve ser feita 

seguindo o ritmo do animal e pode estender-se até um período de 3 semanas. A 

transição começa com a diminuição da quantidade de dieta anterior para 75% e os 

restantes 25% são substituídos pela nova dieta durante 3 dias, seguida por uma divisão 

de 50%-50% entre as duas dietas durante 3 dias, a terceira fase será de 25% de dieta 

anterior e 75% de dieta nova durante 3 dias e por último 100% de dieta nova. Pode ser 

necessário iniciar a transição com quantidades inferiores aos 25% de nova dieta em 

casos em que o animal não ingere pelo menos ¾ da dose diária de alimento. Outro fator 

a ter em conta é que se for necessário um período mais prolongado para a transição a 

proporção das dietas deve ser mantido o período necessário para que o animal ingira a 

dose total.  

Quadro 23. Transição alimentar. 

Primeiros 3 dias 70 g da dieta anterior e 20 g da dieta prescrita por dia. 

4-6 dias 45 g da dieta anterior e 35 g da dieta prescrita por dia. 

7-9 dias 20 g da dieta anterior e 55 g da dieta prescrita por dia. 

A partir do dia 10 70 g da dieta prescrita por dia. 
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O quadro 24 apresenta a recomendação nutricional final para a Sasha.  

Quadro 24. Recomendação nutricional. 

Ingestão de água Ad libitum 

Dieta prescrita Hill’s Prescription Diet Feline a/d® (húmida) 

Modo de alimentação Restrição 

Quantidade por dia  70 g 

Número de refeições 2 a 4 refeições por dia1 

Via de alimentação Oral 

Nutracêuticos/ 

Suplementos 

Omniomega® (1 cápsula, 1 vez por dia) 

Corpet® (1 comprimido, 1 vez por dia) 

Outros Iniciar suplementação com Omniomega®. Exercício 

físico durante 10 minutos, 2 a 3 vezes por dia, 

recorrendo por exemplo ao uso de brinquedos. 

Legenda: 1- Conforme recomendações descritas no ponto XXII.  

A mudança para uma dieta recomendada para animais com neoplasia é indicada 

porque é um animal estável e esta dieta além de apresentar valores dos fatores 

nutricionais chave semelhantes ao recomendado para gatos com neoplasia pode ajudar 

a melhorar qualidade de vida do animal devido ao aumento da palatabilidade do 

alimento e consequente aumento da ingestão além dos benefícios relativamente à 

neoplasia. 

É recomendado o início da suplementação com Omniomega® de forma a que os 

níveis ingeridos se aproximem aos das recomendações nutricionais para gatos com 

neoplasia.  

A recomendação de exercício é baseada na ligeira atrofia muscular verificada.  

 

vi. Reavaliação 

Os tutores devem monitorizar o PC, a CC, a CM e se verificarem uma diminuição 

destas variáveis o médico veterinário deve ser informado e deve ser feita uma 

reavaliação.  Alterações gastrointestinais como por exemplo vómito, náusea, alterações 

das fezes (ver anexo B) ou a modificação do comportamento alimentar, como aversão 

alimentar ou uma ingestão inferior às NER, que neste caso equivale a 47 g de alimento 

por dia, devem ser de imediato reportadas ao médico veterinário.  

Conforme o aparecimento das alterações anteriormente descritas pode ser 

necessário alterar o plano nutricional.  
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O aumento de peso deve variar entre os 0,5-2% por semana, é por isso entregue 

uma projeção da evolução de aumento de peso (quadro 25) para o tutor monitorizar o 

peso semanalmente e alertar o médico veterinário se os objetivos semanais não forem 

atingidos.   

Se o animal não atingir os pesos mínimos o plano nutricional deve ser alterado, 

recorrendo a um aumento na quantidade de alimento fornecida ao animal ou recorrendo 

a técnicas de aumento da palatabilidade do alimento ou alimentação assistida se o 

animal manifestar diminuição do apetite.  

 

Quadro 25. Projeção da evolução de aumento de peso. 

1ª semana 4,17-4,23 kg 

2ª semana 4,19-4,31 kg 

3ª semana 4,21-4,4 kg 

4ª semana 4,23-4.49 kg 

5ª semana 4,25-4,58 kg 

6ª semana 4,27-4,67 kg 

 

O programa de aumento de peso deve ser terminado assim que animal atinja o peso 

ideal (4,61 kg), e a dose de alimento poderá ser reduzida. O fator para o cálculo das 

NED passará de 1,5 para 1,2 o que resulta numa diminuição das NED para 264,2 kcal 

EM /dia, reduzindo a dose de alimento para 55 g por dia. Posteriormente devem ser 

realizadas reavaliações para controlo do PC e conforme os resultados devem ser 

recomendados reajustes na dose de alimento de forma a que o animal mantenha o peso 

ideal.  
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XXVIII. Quadro clínico 2- Lucrécia 
 

i. Identificação do animal 

O segundo caso clínico é a Lucrécia, uma gata diagnosticada aos 9 anos com 

carcinoma mamário. O quadro 26 apresenta dados sobre a identificação do animal.  

Quadro 26. Identificação do animal. 

Nome Lucrécia 

Espécie Felídeo 

Raça Europeu comum 

Género Feminino 

Castrada OVH aos 7 meses 

Data de nascimento 1/1/2008 (10 anos) 

Pelo Bicolor e pelo médio 

Atitude Normal 

Para a elaboração de um plano nutricional é necessária a realização da avaliação 

nutricional do animal, que se baseia na recolha e análise de informação sobre o animal, 

a dieta, o tutor e o ambiente.  

ii. Avaliação do animal 

Para a avaliação do animal foi recolhida informação sobre o caso clínico (quadro 27), 

sobre o estado nutricional do animal (quadro 28) e sobre as variações do peso corporal 

(figura 4).  

Quadro 27. Informação do caso clínico. 

Diagnóstico Vários nódulos na cadeia mamária direita; aos 9 anos.  

Exame físico Sem alterações. 

Exames complementares  Sem alterações.  

Classificação  Carcinoma mamário sem metástases linfáticas 

regionais. Sem alterações na cadeia mamária 

esquerda.  

Estadio clínico I e grau de malignidade II 

Tratamento cirúrgico Mastectomia subtotal da cadeia direita unilateral e 

mastectomia da cadeia esquerda passado um mês.  

Tratamento farmacológico Quimioterapia: 5 sessões de quimioterapia com 

Carboplatina.  
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Metronómica: Ciclofosfamida durante 5 meses. 

Vómito frequente (semanal e aquoso) aquando 

tratamento metronómico. 

Medicação em casa: Meloxicam.  

Medicação de suporte:  Se Náusea- Famotidina; 

Vómito- Metoclopramida; Fezes moles- Suplemento 

probiótico (FortiFlora®); Diarreia-Metronidazol. 

Historial Clínico Nunca tomou anticoncecionais; sem história de 

obesidade. Sem história pregressa de outras doenças, 

nem história de intolerância ou alteração da função 

hepática. 

Toma sertralina devido ao comportamento agressivo e 

vocalizações. 

Desenvolvimento do caso No hospital: Após a cirurgia mostra comportamento 

agressivo e em anorexia durante 2 dias. Impossível 

forçar o alimento. Começou Mirtazapina e o interesse 

no alimento aumentou.  

Dois meses depois de iniciar quimioterapia 

metronómica: creatinina 2,5 mg/decilitro (dl), possível 

poliúria/polidipsia e vómito frequente (IRC estadio II 

sem proteinúria- UPC normal). Sendo diagnosticada 

com Insuficiência renal crónica. 

A 15 de fevereiro de 2018, suspende quimioterapia 

metronómica e Meloxicam e muda para dieta renal. 

Faz soro subcutâneo. Valores de creatinina 

melhoraram depois de 1 mês de fim de fármacos e 

mudança para dieta renal.  
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Quadro 28. Avaliação do animal. 

Grau de atividade Baixa (menos de 10 minutos de exercício) 

CC1  6/9- Sobrepeso ligeiro 

CM2 1/3 

Peso  4,4 kg 

Albumina Normal 

Ingestão de alimento  Normal 

Classificação3  Borderline 

Pelo e pele  Pele e pelo de boa qualidade 

Legenda: 1- Quadro 10; 2- Quadro 11 e Figura 1; 3- Classificação apresentada no quadro 9. 

 

 

Figura 4. Variações do Peso Corporal. 

 

iii. Avaliação da dieta  

Para a avaliação da dieta foi recolhida informação sobre o historial dietético (quadro 

29) e sobre os suplementos administrados (quadro 32), bem como a comparação da 

composição da dieta atual com a recomendação nutricional para neoplasia (quadro 30). 
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Quadro 29. Historial dietético. 

Especificações alimentares Recusa alimentação cozinhada, come legumes crus 

de folha verde (espinafres e alface). 

Sem outras preferências ou aversões alimentares 

relatadas.  

Dieta anterior Hill’s Prescription Diet Metabolic Feline®  (seca) 

Modo de alimentação Ad libitum 

Dieta atual Purina Pro-Plan Optirenal sterilized® (seca) 

Modo de alimentação Ad libitum 

Ingestão de água Ad libitum 

Após a avaliação nutricional com base na informação presente nos quadros 26 a 29, 

quadros 32 a 33 e a figura 4, concluí que o principal objetivo para a alteração do plano 

nutricional seria o controlo da progressão da Doença Renal Crónica (DRC) através de 

terapêutica nutricional. 

Quadro 30. Fatores nutricionais. 

Fatores 

Nutricionais 

Recomendações 

Nutricionais1 

Recomendações 

nutricionais para 

DRC 

Purina Pro-

Plan 

Optirenal 

sterilized® 

(seca) 

Dieta 

atual2 

Hidratos de 

carbono 

digestíveis 

<62,5 g/1000 kcal 
Sem informação 

disponível (nd) 

85,5 g/1000 

kcal 

93,8 

g/1000 

kcal 

Fibra 
>6,25 

g/1000 kcal 
nd 

12,9 g/1000 

kcal 

14,3 

g/1000 

kcal 
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Lípidos 
50-100 g/1000 

kcal 
nd 

34,3 g/1000 

kcal 

140 

g/1000 

kcal 

Ácidos 

gordos 

ómega-3 

>5-12,5 g/1000 

kcal 
1-6,3 g/1000 kcal3 

2,6 g/1000 

kcal 

3 g/1000 

kcal 

EPA e DHA nd 
0,14 x PC (kg) 0.75 

g4 
nd nd 

Rácio 

ómega-6: 

ómega-3 

1:1 a 2,5:13 1:1 a 7:1 3 4,8:2,6 4,8:2,6 

Proteína 
87,5-125 g/1000 

kcal 

40-50 g/1000 kcal5 

62,5 g/1000 kcal6 

117 g/1000 

kcal 

137,6 

g/1000 

kcal 

Arginina 
> 5-6,25 g/1000 

kcal 
nd 

0,4 g/1000 

kcal 

0,4 g/1000 

kcal 

Fósforo nd 

0,35- 0,64 g/1000 

kcal5 

1,25 g/1000 kcal6 

nd nd 
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Sódio nd 

0,16-0,17 g/1000 

kcal5 

0,15 g/1000 kcal6 

nd nd 

Potássio nd 
1,3 g/1000 kcal5 

1,5 g/1000 kcal6 
nd nd 

Vitamina E nd 

≥ 500 Unidades 

Internacionais (UI) 

/ kg (alimento)3 

nd nd 

Vitamina C nd 
100-200 mg/ kg 

(alimento)3 
nd nd 

EM 
400 kcal/100 g 

MS 
400 kcal/100 g MS 

370,8 kcal/100 

g MS 

551,5 

kcal/100 g 

MS 

Legenda: 1- Valores indicados no quadro 8; 2- Purina Pro-Plan Optirenal sterilized® e 
Omniomega® (1 cápsula, 1 vez por dia);3- Segundo Forrester et al. (2010); 4-Valor 
recomendado para cão com doença renal conforme descrito no quadro 7; 5-Segundo NRC; 6- 
Segundo FEDIAF.(Forrester, Adams e Allen, 2010) 
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O quadro 31 apresenta a composição da dieta recomendada.  

Quadro 31. Dieta recomendada. 

Fatores 
Nutricionais 

Hill's Prescription 

Diet k/d® (seca) 
Omniomega® 

Dieta 

recomendada1 

Hidratos de 

carbono 

digestíveis 

108,6 g/1000 kcal 8,3 g/1000 kcal 
116,9 g/1000 

kcal 

Fibra 2,4 g/1000 kcal 1,4 g/1000 kcal 3,8 g/1000 kcal 

Lípidos 61,9 g/1000 kcal 105,7 g/1000 kcal 
167,6 g/1000 

kcal 

Ácidos gordos 

ómega-3 
2,3 g/1000 kcal 0,4 g/1000 kcal 2,7 g/1000 kcal 

EPA e DHA 
Sem informação 

disponível (nd) 
nd nd 

Rácio ómega-6: 

ómega-3 
nd nd nd 

Proteína 80,7 g/1000 kcal 20,6 g/1000 kcal 
101,3 g/1000 

kcal 

Arginina nd nd nd 

Fósforo 1,4 g/1000 kcal nd 1,4 g/1000 kcal 

Sódio 0,7 g/1000 kcal nd 0,7 g/1000 kcal 

Potássio 2 g/1000 kcal nd 2 g/1000 kcal 

Vitamina E 823 UI/ kg nd 823 UI/ kg 

Vitamina C 
143 partes por 

milhão 
nd 

143 partes por 

milhão 

EM 372,9 kcal/100g MS 
732,1 kcal/100 g 

MS 

552,5 kcal/100 g 

MS 

Legenda: 1- Hill's Prescription Diet k/d ® (seca) e Omniomega® (1 cápsula, 1 vez por dia). 

 
A dieta escolhida deve de igual forma incluir os nutrientes essenciais em felinos, 

como por exemplo a taurina, nas doses recomendadas para a espécie, e estado 

fisiológico do animal.  

Os fatores nutricionais chaves para gatos com DRC e doença oncológica são 

díspares, principalmente no que diz respeito a valores de proteína e eletrólitos pelo que 

a escolha de uma dieta que respeite os valores dos fatores nutricionais para cada 

patologia é inviável. Neste caso recomendação é que a Lucrécia ingira um alimento 
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específico para doença renal. Esta recomendação deve-se à importância da terapêutica 

dietética na DRC principalmente no que diz respeito ao controlo de valores de eletrólitos, 

que assume uma relevância marcada no maneio da progressão da patologia renal. Uma 

alternativa seria uma dieta caseira que conseguisse englobar fatores chave da neoplasia 

e da DRC, o que fica impossibilitado devido à rejeição de alimentos cozinhados pelo 

doente. 

  

Suplementos 

 

Quadro 32. Suplementos. 

Nome Corpet® 

Dose 1 comprimido 

Frequência  1 vez por dia 

Duração Ad eternum 

Nome Omniomega® 

Dose 1 cápsula 

Frequência  1 vez por dia 

Duração Ad eternum 

 

iv. Avaliação do tutor e ambiente 

Para a avaliação do tutor e ambiente foi recolhida informação descrita no quadro 33. 

Quadro 33. Avaliação do tutor e ambiente. 

Habitação Interior 

Outros animais 

 

Tem mais animais (1 gato (coronavírus) que come 

dieta Gastro Intestinal da Royal Canin e 1 periquito). 

Condições de alimentação Não são alimentados separadamente; mas Lucrécia 

não come a dieta da outra gata. 

Outras fontes alimentares Sem acesso a outras fontes alimentares. 

 

v. Plano nutricional 

Após a avaliação da CC foi calculado o peso ideal, as NER, as NED e por último a 

quantidade de alimento que deve ser ingerida diariamente, calculada com base nas NED 
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e na energia metabolizável da dieta recomendada. Os valores destas variáveis 

encontram-se descritos no quadro 34. 

Quadro 34. Valores de PC ideal, NER, NED e quantidade de alimento por dia. 

CC 6/9 

Peso ideal 4 kg 

NER1 198 kcal EM/ dia 

NED2 237,6 kcal EM/ dia 

Quantidade de alimento por dia 45 gramas 

Legenda: 1- Calculado com a fórmula NER= 70 x PC 0.75 (Saker, 2014); 2- Calculado com a fórmula 
NED= NER × (1,2–2) (Saker, 2014b).  

 

Recomendação 

O quadro 35 apresenta a recomendação nutricional final para a Lucrécia.  

Quadro 35. Recomendação nutricional. 

Ingestão de água Ad libitum 

Dieta prescrita Hill's Prescription Diet k/d® (seca) 

Modo de alimentação Restrição 

Quantidade por dia 45 gramas 

Número de refeições 4 refeições por dia1 

Via de alimentação Oral 

Nutracêuticos/ Suplementos Manter 

Outros Exercício físico durante 10 minutos, 2 a 3 vezes por 

dia, recorrendo por exemplo ao uso de brinquedos. 

Legenda: 1- Conforme recomendações descritas no ponto XXII.  

 

Devido à doença concomitante da Lucrécia, a insuficiência renal crónica, a mudança 

de dieta está indicada para uma dieta de prescrição veterinária para DRC.  

O modo de alimentação pode ser alterado de ad libitum para restritivo porque a 

Lucrécia apresenta uma CC que o permite e uma vez que é o recomendado a doentes 

oncológicos tal como descrito no ponto XXII. Animais com DRC devem realizar diversas 

refeições diárias pelo que no caso da Lucrécia seria de 4 refeições por dia. O exercício 

é recomendado devido à presença de atrofia muscular. 

ponto 

vi. Reavaliação 

É reavaliada de 6 em 6 semanas para controlo ecográfico e analítico mamário e renal. 
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Conforme o progresso da DRC poderá ser necessária a alteração do alimento 

escolhido ou a adição de medicação para controlo de sinais clínicos associados.  

Os tutores devem monitorizar o PC, a CC, a CM e se verificarem uma diminuição 

destas variáveis o médico veterinário deve ser informado e deve ser feita uma 

reavaliação.  Alterações gastrointestinais como por exemplo vómito, náusea, alterações 

das fezes (ver anexo B) ou a modificação do comportamento alimentar, como aversão 

alimentar ou uma ingestão inferior às NER, que neste caso equivale a 35 g de alimento 

por dia, devem ser reportadas ao médico veterinário de imediato.  

Conforme o aparecimento das alterações anteriormente descritas pode ser 

necessário alterar o plano nutricional.  
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XXIX. Quadro clínico 3- Linda 
 

i. Identificação do animal 

O terceiro caso clínico é a Linda, uma gata diagnosticada aos 13 anos com 

carcinoma mamário. O quadro 36 apresenta dados sobre a identificação do animal.  

Quadro 36. Identificação do animal. 

Nome Linda 

Espécie Felídeo 

Raça Europeu comum 

Género Feminino 

Castrada OVH aos 11 anos 

Data de nascimento 1/1/2004 (14 anos) 

Pelo Curto 

Atitude Normal 

 

Para a elaboração de um plano nutricional é necessária a realização da avaliação 

nutricional do animal, que se baseia na recolha e análise de informação sobre o animal, 

a dieta, o tutor e o ambiente.  

ii. Avaliação do animal 

Para a avaliação do animal foi recolhida informação sobre o caso clínico (quadro 

37), sobre o estado nutricional do animal (quadro 38) e sobre as variações do peso 

corporal (figura 5).  

Quadro 37. Informação do caso clínico. 

Diagnóstico Vários nódulos de diferentes tamanhos na cadeia 

mamária esquerda e um maior do qual está a sair 

líquido serosanguinolento; aos 13 anos.   

Exame físico Sem alterações. 

Exames complementares  Creatinina: 2,5 mg/dl. Radiografia tórax: lobo 

pulmonar hepatizado com metástases. 

Classificação  Estadio IV e grau de malignidade II 

Tratamento farmacológico Quimioterapia metronómica:  Ciclofosfamida.  

Medicação em casa: Meloxicam, Famotidina, 

Buprenorfina, Pradofloxacina e Robenacoxib.  
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Medicação de suporte: Se Náusea- Famotidina; 

Vómito- Metoclopramida; Fezes moles- Suplemento 

probiótico (FortiFlora®); Diarreia-Metronidazol. 

Historial clínico  Diagnosticada aos 11 anos com Carcinoma mamário 

cribriforme multifocal, sem evidência de metástases 

nos linfonodos (Estadio clínico II, grau de malignidade 

III), sendo submetida a Mastectomia unilateral da 

cadeia mamária direita com remoção do linfonodo 

inguinal direito. 

História pregressa de obesidade no primeiro ano de 

vida. Sem história pregressa de outras doenças nem 

história de intolerância ou alteração da função renal 

ou hepática. 

Sem doenças concomitantes atuais. 

Desenvolvimento do caso Cuidados paliativos. Pensos semanais. 

Ulceração da massa mamária e a drenar líquido 

sanguinolento. Foco de necrose e ulceração 

progrediu para a periferia. Ainda sem união plena 

entre os dois nódulos mamários.  

 

 

 

Quadro 38. Avaliação do animal. 

Grau de atividade Baixa (menos de 10 minutos de exercício) 

CC1  9/9- Muito Obeso 

CM2 2/3 

Peso 12 kg 

Albumina Normal 

Ingestão de alimento Normal  

Classificação3 Bem-nutrido 

Pelo e pele  Boa qualidade 

Legenda: 1- Quadro 10; 2- Quadro 11 e Figura 1; 3- Classificação apresentada no quadro 9. 
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Figura 5. Variações do Peso Corporal. 

 

iii. Avaliação da dieta 

Para a avaliação da dieta foi recolhida informação sobre o historial dietético (quadro 

39) e sobre os suplementos administrados (quadro 42), bem como a comparação da 

composição da dieta atual com a recomendação nutricional para neoplasia e obesidade 

(quadro 40). 

 

Quadro 39. Historial dietético. 

Especificações 

alimentares 

Sem preferências ou aversões alimentares relatadas. 

Dieta anterior Hill's Prescription Diet a/d Canine/Feline® (húmida) 

Modo de alimentação Ad libitum 

Dieta atual WHISKAS Adulto 7+ Sabor Carne® (seca) 

Modo de alimentação Ad libitum 

Ingestão de água Ad libitum 

 

Após a avaliação nutricional com base na informação presente nos quadros 36 a 39, 

quadros 42 a 43 e a figura 5, concluí que o principal objetivo para a alteração do plano 

nutricional seria o início de um programa de perda de peso, tanto para que atinja uma 
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condição corporal ideal como para evitar a ulceração dos nódulos que, pelo excesso de 

peso, se encontravam pendentes e em contacto constante com as superfícies.   

Quadro 40. Fatores nutricionais. 

Fatores 

Nutricion

ais 

Recomendaç

ões 

Nutricionais1 

Recomendaa

iss 

Nutricionais 

para 

Obesidade 

WHISKA

S Adulto 

7+ 

Sabor 

Carne® 

(seca) 

Omniomeg

a® 

Royal 

Canin 

Feline 

Veterinary 

Obesity 

Manageme

nt® 

(húmida) 

Hidratos 

de 

carbono 

digestívei

s 

<62,5 g/1000 

kcal 

<87,5 g/1000 

kcal 

79,6 

g/1000 

kcal 

8,3 g/1000 

kcal 

57,4 g/1000 

kcal 

Fibra 
>6,25 

g/1000 kcal 

>12,5 g/1000 

kcal 

10,5 

g/1000 

kcal 

1,4 g/1000 

kcal 

27,8 g/1000 

kcal 

Lípidos 
50-100 g/1000 

kcal 

<25 g/1000 

kcal 

39,9 

g/1000 

kcal 

105,7 

g/1000 kcal 

37 g/1000 

kcal 

Ácidos 

gordos 

ómega-3 

>5-12,5 

g/1000 kcal 

125-140 

mg/kg
0.75

 (PC) 

0,7 

g/1000 

kcal 

0,44 

g/1000 kcal 

0,5 g/1000 

kcal 

Rácio 

ómega-6: 

ómega-3 

1:1 a 2,5:13 nd 

Sem 

informaç

ão 

disponív

el (nd) 

nd 4,7:0,5 

Proteína 
87,5-125 

g/1000 kcal 

>87,5 g/1000 

kcal 

109,1 

g/1000 

kcal 

20,6 

g/1000 kcal 

138,7 

g/1000 kcal 

Arginina 
> 5-6,25 

g/1000 kcal 
nd nd nd nd 
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L-

carnitina 
nd 

125 mg/ 1000 

kcal 
nd nd 

 

20 mg/ kg 

(alimento) 

Vitamina 

E 
nd 

125 IU/ 1000 

kcal 
nd nd nd 

Vitamina 

C 
nd 

25-50 mg/ 

1000 kcal 
nd nd nd 

Selénio nd 
0,125-0,325 

mg/1000 kcal 
nd nd 

d125-0,325 

mg/1000 

kcal 

EM 
400 kcal/100 g 

MS 

< 340 

kcal/100 g MS 

418,1 

kcal/100 

g MS 

732,1 

kcal/100 g 

MS 

338,1 

kcal/100g 

MS 

Legenda: 1- Valores indicados no quadro 8. 

 

A dieta escolhida deve de igual forma incluir os nutrientes essenciais em felinos, 

como por exemplo a taurina, nas doses recomendadas para a espécie, e estado 

fisiológico do animal.  

O quadro 41 apresenta a comparação entre a recomendação nutricional para gato 

com neoplasia e a composição da dieta atual e da dieta recomendada.   

Quadro 41. Comparação dieta atual e dieta recomendada. 

Fatores 

Nutricionais 

Recomendações 

Nutricionais1 
Dieta atual2 

Dieta 

recomendada3 

Hidratos de 

carbono 

digestíveis 

<62,5 g/1000 kcal 87,9 g/1000 kcal 65,7 g/1000 kcal 

Fibra 
>6,25 

g/1000 kcal 
11,9 g/1000 kcal 29,2 g/1000 kcal 

Lípidos 50-100 g/1000 kcal 
145,6 g/1000 

kcal 

142,7 g/1000 

kcal 

Ácidos gordos 

ómega-3 
>5-12,5 g/1000 kcal 1,1 g/1000 kcal 0,94 g/1000 kcal 

Rácio ómega-6: 

ómega-3 

1:1 a 2,5:13 
Sem informação 

disponível (nd) 
4,7:0,5 
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Proteína 87,5-125 g/1000 kcal 
129,7 g/1000 

kcal 

159,3 g/1000 

kcal 

Arginina > 5-6,25 g/1000 kcal nd nd 

Energia 

metabolizável 
400 kcal/100 g MS 

575,1 
kcal/100 g MS 

535,1 kcal/100g 

MS 

Legenda: 1- Valores indicados no quadro 8; 2 - WHISKAS Adulto 7+ Sabor Carne® e 
Omniomega® (1 cápsula, 1 vez por dia).; 3- Royal Canin Feline Veterinary Obesity 
Management® e Omniomega® (1 cápsula, 1 vez por dia). 

 

Suplementos 

 

Quadro 42. Suplementos. 

Nome Corpet® 

Dose 1 comprimido 

Frequência  1 vez por dia 

Duração Ad eternum 

Nome Omniomega® 

Dose 1 cápsula 

Frequência  1 vez por dia 

Duração Ad eternum 

 

Existem dúvidas se os suplementos são de facto administrados.  

iv. Avaliação do tutor e ambiente 

Para a avaliação do tutor e ambiente foi recolhida informação descrita no quadro 43. 

Quadro 43. Avaliação do tutor e ambiente. 

Habitação Interior 

Outros animais Sem outros animais  

Outras fontes alimentares Sem outras fontes alimentares 

Tutor Complicado, não segue recomendações.  

 

v. Plano nutricional 

Após a avaliação da CC foi calculado o peso ideal, as NER, as NED e por último a 

quantidade de alimento que deve ser ingerida diariamente, calculada com base nas NED 
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e na energia metabolizável da dieta recomendada. Os valores destas variáveis 

encontram-se descritos no quadro 44. 

Quadro 44. Valores de PC ideal e final escolhido, NER, NED e quantidade de alimento por dia. 

CC 9/9 

Peso ideal 7,5 kg 

Peso final escolhido 9 kg 

NER1 313,1 kcal EM/ dia 

NED2 313,1 kcal EM/ dia 

Quantidade de alimento por dia 60 gramas 

Legenda: 1- Calculado com a fórmula NER= 130 × PC 0.40  (Case et al., 2011); 2- Calculado com 
a fórmula NED= NER × (0,8–1) (Saker, 2014b). 

 

O início de programa de perda de peso deve ser ponderado porque é uma gata com 

mau prognóstico e unicamente com cuidados paliativos. Contudo, a massa mamária 

ulcerada, devido à CC, arrasta nas superfícies, o que contribui para a erosão o que tem 

um efeito negativo na qualidade de vida. 

 

Recomendação 

Deve ser feita uma transição alimentar da dieta anterior para a dieta prescrita (quadro 

45). A transição começa com a diminuição da quantidade de dieta anterior para 75% e 

os restantes 25% são substituídos pela nova dieta durante 3 dias, seguida por uma 

divisão de 50%-50% entre as duas dietas durante 3 dias, a terceira fase será de 25% 

de dieta anterior e 75% de dieta nova durante 3 dias e por último 100% de dieta nova. 

Pode ser necessário iniciar a transição com quantidades inferiores aos 25% de nova 

dieta em casos em que o animal não ingere pelo menos ¾ da dose diária de alimento. 

Outro fator a ter em conta é que se for necessário um período mais prolongado para a 

transição a proporção das dietas deve ser mantido o período necessário para que o 

animal ingira a dose total.  

Quadro 45. Transição alimentar. 

Primeiros 3 dias 40 g de dieta anterior e 15 g de dieta prescrita por dia. 

4-6 dias 25 g da dieta anterior e 30 g da dieta prescrita por dia. 

7-9 dias 15 g da dieta anterior e 45 g da dieta prescrita por dia. 

A partir do dia 10 60 g da dieta prescrita por dia. 

O quadro 46 apresenta a recomendação nutricional final para a Linda.  
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Quadro 46. Recomendação nutricional. 

Ingestão de água Ad libitum 

Dieta prescrita Royal Canin Feline Veterinary Obesity 

Management® (húmida) 

Modo de alimentação Restrição 

Quantidade por dia 60 g 

Número de refeições 2 a 3 refeições por dia1 

Via de alimentação Oral 

Nutracêuticos/ Suplementos Aumentar a dose de Corpet® (2 comprimidos, 1 vez 

por dia), manter restante.  

Outros Exercício físico durante 10 minutos, 2 a 3 vezes por 

dia, recorrendo por exemplo ao uso de brinquedos.  

 Legenda: 1- Conforme recomendações descritas no ponto XXII. 

É recomendada a mudança de dieta devido ao começo de um programa de perda de 

peso, para uma dieta específica para perda de peso. Comparando a dieta atual com a 

dieta prescrita para a perda de peso verificamos que os valores dos diversos fatores 

nutricionais da dieta prescrita se aproximam, comparativamente, mais às 

recomendações nutricionais para doentes oncológicos.   

Após a análise do quadro 40 verifica-se que os fatores nutricionais recomendados 

para animais obesos é díspar dos recomendados para doentes oncológico, uma 

diferença que é notada principalmente através dos níveis de proteína, lípidos e o rácio 

de ácidos gordos ómega 6:3. A diferença entre composições deve-se principalmente ao 

quase antagonismo entre o objetivo de cada uma das dietas.  

Se for possível o controlo e chegada a um peso ideal seria recomendada a transição 

para uma dieta recomendada a gatos com neoplasia.  

A participação e empenho do tutor é fundamental, no entanto neste caso há uma 

grande probabilidade do não cumprimento do programa pelo que outra recomendação 

possível seria manter a dieta atual, mas mudar o modo de alimentação de ad libitum 

para restritivo.  

O exercício é recomendado como forma de melhorar os resultados do programa de 

perda de peso.  

 

vi. Reavaliação 

A Linda faz pensos semanais, no entanto a reavaliação do programa de perda de 

peso pode ser realizada de 2 em 2 semanas.  
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Os tutores devem monitorizar o PC, a CC, a CM e se verificarem uma diminuição 

destas variáveis o médico veterinário deve ser informado e deve ser feita uma 

reavaliação. Alterações gastrointestinais como por exemplo vómito, náusea, alterações 

das fezes (ver anexo B) ou a modificação do comportamento alimentar como aversão 

alimentar ou uma ingestão inferior às NER, que neste caso equivale a 60 g de alimento 

por dia, devem ser reportadas ao médico veterinário de imediato.  

Conforme o aparecimento das alterações anteriormente descritas pode ser 

necessário alterar o plano nutricional.  

A perda de peso deve variar entre os 0,5-2% por semana, é por isso feita uma 

projeção da evolução de perda de peso (quadro 47) para o tutor monitorizar o peso 

semanalmente e alertar o médico veterinário se os objetivos semanais não forem 

atingidos.   

 

Quadro 47. Projeção de evolução de perda de peso. 

1ª semana 11,94-11,76 kg 

2ª semana 11,88- 11,52 kg 

3ª semana 11,82-11,29 kg 

4ª semana 11,76- 11,07kg 

5ª semana 11,70-10,85 kg 

7ª semana 11,64-10,63 kg 

9ª semana 11,53-10,21 kg 

11ª semana 11,41-9,80 kg 

13ª semana 11,30-9,42 kg 

15ª semana 11,19-9,04 kg 

20ª semana 10,91 

25ª semana 10,64 

27ª semana 10,53 

40ª semana 9,87 kg 

50ª semana 9,39 kg 

58ª semana 9,02 kg 

 

Se após iniciar o programa perda de peso o animal deixar de perder peso deve-se 

alterar o fator para o cálculo das NED de 1 para 0,9, em que as NED seriam de 281,8 

kcal EM/ dia ou diminuir em 10% a dose de alimento (54 g). 

O programa de perda de peso chega ao fim quando o peso final escolhido (9 kg) for 

alcançado, e deve ser feito o cálculo das NER (NER= 70 x PC 0.75 Saker (2014b)) e das 
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NED do animal com um fator de 1,2, resultando em NER de 363,7 e NED de 436,4 kg e 

80 g de dieta por dia.  

Devido ao prognóstico e tempo médio de sobrevida associado ao estadio do 

carcinoma mamário da Linda, existe elevada probabilidade de que não complete o 

programa de perda de peso.   
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XXX. Quadro clínico 4 - Boneca 
 

i. Identificação do animal 

O quarto caso clínico é a Boneca, uma gata diagnosticada aos 15 anos com 

carcinoma mamário. O quadro 48 apresenta dados sobre a identificação do animal.  

Quadro 48. Identificação do animal. 

Nome Boneca 

Espécie Felídeo 

Raça Europeu comum 

Género Feminino 

Castrada OVH aos 12 anos 

Data de nascimento 7/5/2002 (15 anos; óbito janeiro de 2018) 

Pelo Bicolor e médio 

Atitude Normal 

Para a elaboração de um plano nutricional é necessária a realização da avaliação 

nutricional do animal, que se baseia na recolha e análise de informação sobre o animal, 

a dieta, o tutor e o ambiente.  

ii. Avaliação do animal 

Para a avaliação do animal foi recolhida informação sobre o caso clínico (quadro 

49), sobre o estado nutricional do animal (quadro 50) e sobre as variações do peso 

corporal (figura 6).  

Quadro 49. Informação do caso clínico. 

Diagnóstico Nódulo mamário na cadeia mamária 

esquerda; aos 15 anos. 

Exame físico  Sem alterações 

Exames complementares  Ecografia abdominal com algumas 

alterações do TGI e dos linfonodos do 

TGI.  

Classificação  Sem análise histopatológica: Estadio 

clínico IV  

Tratamento farmacológico Quimioterapia com Doxorrubicina 

Medicação em casa: Prednisolona, 

Famotidina e Buprenorfina. 



ANÁLISE DE CASOS CLÍNICOS 

150 
 

Medicação de suporte: Se Náusea- 

Famotidina; Vómito- Metoclopramida; 

Fezes moles- Suplemento probiótico 

(FortiFlora®); Diarreia-Metronidazol. 

Historial clínico Diagnosticada aos 12 anos com 

Ectasia ductal da glândula mamária, 

sendo submetida a Mastectomia parcial 

de cadeia mamária direita.  

Sem história pregressa de intolerância 

ou alteração da função renal ou 

hepática. História pregressa de 

obesidade; começou um programa de 

perda de peso, com um peso inicial de 

7,780 kg (19/02/2014) e peso final de 

6,9 kg (06/08/2014).  

Leucemia mieloide crónica, Peritonite 

infeciosa felina, infeção por Clostridium 

perfringens. 

Desenvolvimento do caso Radiografia de tórax com presença de 

metastização pulmonar. Linfonodos 

axilares aumentados. Ulceração da 

massa. Diarreia intermitente após os 

tutores iniciarem uma dieta de marca 

branca. 

 

Quadro 50. Avaliação do animal. 

Grau de atividade Baixa (menos de 10 minutos de exercício) 

CC1  2/9- Muito magro 

CM2  1/3 

Peso  2,84 kg 

Albumina Normal 

Ingestão de alimento Alterada 

Classificação3 Malnutrido 

Pelo e pele  Má qualidade; baço e quebradiço. 

Legenda: 1- Quadro 10; 2- Quadro 11 e Figura 1; 3-Classificação apresentada no quadro 9. 
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Figura 6. Variações do Peso Corporal. 

 

Após mudança para o alimento de “escolha” da Boneca a 12 de maio (latas de 

Gourmet ad libitum), o PC aumentou e estabiliza perto do seu peso ideal. 

Contudo em julho verifica-se uma perda de peso incontrolável sem alteração, 

segundo os tutores, da quantidade ingerida de alimento que coincide com a descoberta 

ao exame físico de uma massa mamária com infiltração linfática e metastização 

pulmonar.  

Após a avaliação de todos estes dados clínicos, uma conclusão possível é que o 

animal poderá apresentar caquexia tumoral primária.  

 

iii. Avaliação da dieta 

Para a avaliação da dieta foi recolhida informação sobre o historial dietético (quadro 

51) bem como a comparação da composição da dieta atual com a recomendação 

nutricional para neoplasia (quadro 52). 
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Quadro 51. Historial dietético. 

Especificações 

alimentares 

Sem preferências ou aversões alimentares relatadas. 

Dieta anterior Royal Canin Sensitivity Control Feline with Chicken®  

(húmida) e Purina Pro Plan Veterinary Diets EN 

Gastroenteric Feline®  (seca) 

Modo de alimentação  Restrição 

Dieta atual Gourmet Gold Purina® (húmida) (12/5) 

Modo de alimentação Ad libitum 

Ingestão de água Ad libitum 

 

Após a avaliação nutricional com base na informação presente nos quadros 48 a 51, 

quadros 53 a 54 e a figura 6, concluí que o principal objetivo para a alteração do plano 

nutricional seria o aumento da condição corporal. 

Quadro 52. Fatores nutricionais. 

Fatores 

nutricionais 

Recomendações 

Nutricionais1 

Gourmet 

Gold 

Purina® 

(húmida) 

Omniomega® 
Dieta 

recomendada2 

Hidratos de 

carbono 

digestíveis 

<62,5 g/1000 kcal 
18,4 g/1000 

kcal 

8,3 g/1000 

kcal 

26,7 g/1000 

kcal 

Fibra 
>6,25 

g/1000 kcal 

0,9 g/1000 

kcal 

1,4 g/1000 

kcal 
2,3 g/1000 kcal 

Lípidos 
50-100 g/1000 

kcal 

66,5 g/1000 

kcal 

105,7 g/1000 

kcal 

172,2 g/1000 

kcal 

Ácidos 

gordos 

ómega-3 

>5-12,5 g/1000 

kcal 

Sem 

informação 

disponível 

(nd) 

0,44 g/1000 

kcal 

0,44 g/1000 

kcal 

Rácio 

ómega-6: 

ómega-3 

1:1 a 2,5:13 nd nd nd 
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Arginina 
> 5-6,25 g/1000 

kcal 
nd nd nd 

Proteína 
87,5-125 g/1000 

kcal 

106,4 

g/1000 kcal 

20,6 g/1000 

kcal 
127 g/1000 kcal 

EM 
400 kcal/100 g 

MS 

451 

kcal/100g 

MS 

732,1 

kcal/100 g MS 

591,6 kcal/100 

g MS 

Legenda: 1- Valores indicados no quadro 8; 2- Gourrmet Gold Purina® e Omniomega® (1 
cápsula, 1 vez por dia). 

A dieta escolhida deve de igual forma incluir os nutrientes essenciais em felinos, 

como por exemplo a taurina, nas doses recomendadas para a espécie, e estado 

fisiológico do animal.  

Suplementos 

Não faz nenhum tipo de suplementação. 

iv. Avaliação do tutor e ambiente 

Para a avaliação do tutor e ambiente foi recolhida informação descrita no quadro 53. 

 

Quadro 53. Avaliação do tutor e ambiente. 

Habitação Interior 

Outros animais Sem outros animais 

Outras fontes alimentares Sem acesso a outras fontes alimentares 

 

v. Plano nutricional 

Após a avaliação da CC foi calculado o peso ideal, as NER, as NED e por último a 

quantidade de alimento que deve ser ingerida diariamente, calculada com base nas NED 

e na energia metabolizável da dieta recomendada. Os valores destas variáveis 

encontram-se descritos no quadro 54. 
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Quadro 54. Valores de PC ideal, NER, NED e quantidade de alimento por dia. 

CC 2/9 

Peso ideal 4,1 kg 

NER1 201,7 kcal EM/dia 

NED2 302,6 kcal EM/dia 

Quantidade de alimento por dia 50 gramas 

Legenda: 1- Calculado com a fórmula NER= 70 x PC 0.75 (Saker, 2014); 2- Calculado com a fórmula 
NED= NER × (1,2–2) (Saker, 2014b).  

 

Recomendação 

O quadro 55 apresenta a recomendação nutricional final para a Boneca.  

 
Quadro 55. Recomendação nutricional. 

Ingestão de água Ad libitum 

Dieta prescrita Gourmet Gold Purina® (húmida) 

Modo de alimentação Restrição 

Quantidade por dia 50 gramas 

Número de refeições 3 a 6 refeições por dia1 

Via de alimentação Oral 

Nutracêuticos/ Suplementos2 Omniomega® (1 cápsula, 1 vez por dia) 

Corpet® (1 comprimido, 1 vez por dia) 

Fármacos Estimulante de apetite 

Outros Iniciar métodos descritos anteriormente que 

aumentem a palatabilidade do alimento atual. 

Exercício físico durante 10 minutos, 2 a 3 vezes por 

dia, recorrendo por exemplo ao uso de brinquedos. 

Legenda: 1- Conforme recomendações descritas no ponto XXII; 2- Se o animal tolerar a 
administração de suplementos. 

 

A dieta mantém-se porque é a dieta em que o animal mostra maior interesse e maior 

ingestão, é recomendado fazer 3 a 6 refeições, o que está recomendado a animais com 

alteração da ingestão. Um número elevado de refeições permite também que os tutores 

verifiquem que as quantidades ingeridas pelo gato e sendo uma dieta húmida o uso de 

várias refeições permite uma melhor conservação e palatabilidade do alimento.  

Os tutores verificam uma variação na quantidade de alimento ingerida, o que ainda 

não justifica a alteração da via de alimentação, mas que pode levar à recomendação do 
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uso de estimulantes de apetite como passo inicial. Não se detetou sinais de náusea ou 

episódios de emese pelo que a recomendação de antieméticos não foi feita.   

É indicado o início de suplementação com Omniomega® uma vez que o pelo do 

animal se encontra baço e quebradiço e o animal se apresenta abaixo do peso ideal. É 

necessária a informação sobre as g/1000 kcal de ácidos gordos ómega-3 da ração 

Gourmet Gold Purina® (húmida) para avaliar se os níveis ingeridos pelo animal estão de 

acordo com as recomendações nutricionais ou se é essencial a suplementação com 

Omniomega®. 

A suplementação com Corpet® é indicada de forma a estimular a imunidade e o 

apetite.  

A recomendação de exercício é baseada na atrofia muscular verificada.  

 

vi. Reavaliação 

Os tutores devem monitorizar o PC, a CC, a CM e se verificarem uma diminuição 

destas variáveis o médico veterinário deve ser informado e deve ser feita uma 

reavaliação.  Alterações gastrointestinais como por exemplo vómito, náusea, alterações 

das fezes (ver anexo B) ou a modificação do comportamento alimentar, como aversão 

alimentar ou uma ingestão inferior às NER, que neste caso equivale a 45 g de alimento 

por dia, devem ser de imediato reportadas ao médico veterinário.  

Conforme o aparecimento das alterações anteriormente descritas pode ser 

necessário alterar o plano nutricional.  

O aumento de peso deve variar entre os 0,5-2% por semana, é por isso feita uma 

projeção da evolução do ganho de peso (quadro 56) para o tutor monitorizar o peso 

semanalmente e alertar o médico veterinário se os objetivos semanais não forem 

atingidos.   

Se o animal não atingir os pesos mínimos o plano nutricional deve ser alterado, 

recorrendo a um aumento na quantidade de alimento fornecida ou animal ou recorrendo 

a técnicas de aumento da palatabilidade do alimento ou alimentação assistida se o 

animal manifestar diminuição do apetite.  
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Quadro 56. Projeção da evolução de aumento de peso. 

1ª semana 2,85-2,90 kg 

2ª semana 2,87-2,95 kg 

3ª semana 2,88-3,01 kg 

4ª semana 2,90-3,07 kg 

5ª semana 2,91-3,14 kg 

6ª semana 2,93-3,20 kg 

8ª semana 2,96-3,33 kg 

10ª semana 2,99-3,46 kg 

15ª semana 3,06-3,82 kg 

19ª semana 3,12-4,14 kg 

25ª semana 3,22 kg 

30ª semana 3,30 kg 

35ª semana 3,38 kg 

40ª semana 3,47 kg 

60ª semana 3,83 kg 

74ª semana 4,11 kg 

 

O programa de aumento de peso deve ser terminado assim que animal atinja o peso 

ideal (4,1 kg), e a dose de alimento poderá ser reduzida. O fator para o cálculo das NED 

passará de 1,5 para 1,2 o que resulta numa diminuição das NED para 242 kcal EM /dia, 

reduzindo a dose de alimento para 40 g por dia.  

Se for alcançado um controlo da perda de peso considerar mudar para uma das 

dietas selecionadas com fatores nutricionais chave específicos para animais com 

neoplasia, como por exemplo Hill’s Prescription Diet Feline a/d®.  
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XXXI. Discussão e Conclusão Casos Clínicos 

Durante o meu estágio curricular no Hospital Veterinário do Restelo recolhi casos de 

gatos diagnosticados com carcinoma mamário de forma a analisar os planos nutricionais 

e compará-los com uma recomendação nutricional com base na revisão bibliográfica. 

As recomendações nutricionais elaboradas foram individualizadas para cada gata 

conforme o seu caso clínico e com o objetivo principal de conservar ou alcançar um 

estado nutricional ideal durante todas as fases da neoplasia. Na minha qualidade como 

estagiária não me foi possível implementar os planos nutricionais elaborados, pelo que 

a avaliação dos efeitos da alteração dos planos nutricionais não foi realizada.  

A idade média de aparecimento de carcinoma mamário nos casos clínicos recolhidos 

é de 10,5 anos, encontrando-se no intervalo de idade em que a maioria dos gatos é 

diagnosticado com carcinoma mamário. Todos os animais estudados são fêmeas e de 

raça Europeu comum. O diagnóstico destes animais foi realizado em diversos estadios, 

dos casos clínicos reunidos só uma das gatas foi castrada antes da idade adulta (7 

meses) e só uma outra gata tomou anticoncecionais, dois animais apresentaram história 

de obesidade. 

Devido à amostra reduzida deste trabalho não é possível retirar conclusões 

relativamente aos fatores de risco e o desenvolvimento de carcinoma mamário nestes 

casos cínicos. 

É realizada a avaliação do estado nutricional através da avaliação da CC e do peso 

pelos médicos veterinários do Hospital aquando o diagnóstico e o plano nutricional 

baseia-se, de forma regular, na recomendação do uso de suplementos como o 

Omniomega® e o Corpet® a pacientes oncológicos (cães e gatos), não só com carcinoma 

mamário. Não realizam a recomendação de dietas específicas, uma vez que ainda não 

existe um consenso científico da melhor composição e quantidades de nutrientes para 

gatos com neoplasia, pelo que se o animal não apresentar nenhuma alteração que tenha 

origem na dieta que ingere a sua alimentação não é, por regra alterada. 

A intervenção nutricional mais realizada nestes pacientes passa pelo controlo dos 

efeitos adversos da quimioterapia e da neoplasia.Todos os possíveis efeitos adversos 

são descritos ao tutor e a monitorização dos mesmos é feita não só pelo médico 

veterinário, mas também em casa. A monitorização do estado nutricional é realizada em 

conjunto com as sessões de quimioterapia, reavaliações relacionadas com a 

quimioterapia metronómica ou durante consultas para pensos. 

Algumas das gatas exibiram efeitos adversos induzidos pelo tratamento, exibiram 

com maior frequência sinais de imunossupressão, diarreia, vómito e hiporexia/anorexia. 

Os sinais relacionados com o TGI e a ingestão foram abordados com a prescrição de 
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um plano específico de medicação de suporte para casa ou com alterações do plano 

nutricional. 

A monitorização do estado nutricional é feita com o registo do peso em todas as 

consultas pelo médico veterinário e em casa pelo tutor, bem como o registo de 

alterações do TGI e do apetite. O registo da CC e da CM não é realizado de forma 

regular, embora sejam avaliados em todas as consultas. 
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XXXII. Conclusão Geral 

A nutrição apresenta uma ligação confirmada com o desenvolvimento de neoplasia 

mamária em diversas espécies.  

É essencial que os fatores protetores e promotores nutricionais relacionados com a 

neoplasia mamária sejam identificados em gatos para a criação de recomendações 

profiláticas e programas de deteção de indivíduos em risco, proporcionando uma melhor 

monitorização e um diagnóstico precoce.  O mesmo se aplica a outras neoplasias.  

Após uma revisão da relação da nutrição com a doença neoplásica e as 

recomendações nutricionais para o carcinoma mamário verifica-se que ainda existe uma 

falha de conhecimento sobre esta área clínica, especialmente em gatos. O maneio 

nutricional atual de um gato com neoplasia, é por isso, ainda incompleto e deve ser 

individualizado porque não há um modelo base para o plano nutricional como existe 

para outras patologias como IRC, sendo também baseado no conhecimento que existe 

de outras espécies. 

São necessários mais estudos que tornem possível a elaboração de linhas de 

orientação de base para gatos com diferentes neoplasias e diferentes variantes 

associadas ao tratamento e ao estadio /progressão da doença.  

Já existe alguma pesquisa sobre nutrientes e suplementos em diversas espécies, no 

entanto a falta de estudos completos que englobem todas as variantes do quadro clínico 

de um animal com neoplasia não permite o seu uso e recomendação frequentes na 

prática clínica. 
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XXXIV. Anexos 

 

Anexo A - Comparação de valores recomendados e dietas comerciais. 

Dietas 

recomendadas 

Proteín

a 

(g/1000 

kcal) 

HC 

solúvei

s 

(g/1000 

kcal) 

Gordur

a 

(g/1000 

kcal) 

Ácidos 

gordos 

ómega

-3 

(g/1000 

kcal) 

Arginina 

(g/1000 

kcal) 

Fibra 

(g/1000 

kcal) 

Valores 

recomendados1 

87,5-

125 
<62,5 50-100 

> 5-

12,5 
> 5-6,25 >6,25 

Hill’s 

Prescription 

Diet Feline a/d® 

(húmida)a,b 

97,1 31,2 64,8 5,5 4,5 2,8 

Hill’s 

Prescription 

Diet Feline p/d®  

(húmida)a 

98,9 25,3 66,5 0,8 5,6 1,5 

Hill’s Science 

Diet Feline 

Adult Seafood 

Recipe®  

(húmida)a 

101,6 45,3 57,2 1,8 6,3 5,6 

Hill’s 

Prescription 

Diet d/d Duck 

formula®  

(húmida)c 

83,1 48,6 63,4 2,6 

Sem 

informaçã

o 

disponível 

(nd) 

9,8 

Hill’s 

Prescription 

Diet d/d 

Venison 

Formula®  

(húmida)c 

80,5 45,8 65,6 4,1 nd 9,9 
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Hill’s 

Prescription 

Diet m/d®  

(seca)c 

121,6 42,8 50 1 nd 9 

Hill’s 

Prescription 

Diet m/d®   

(húmida)c 

121,9 39,7 51,1 0,5 nd 17 

Hill's 

Prescription 

Diet n/d 

Canine®  

(húmida)d 

68,4 41,1 72,6 15,3 5,8 6,2 

Hill’s 

Prescription 

Diet c/d Feline®   

(seca) 

106 61,7 48,6 2,1 nd 8,3 

Royal Canin 

Hypoallergenic

®   (seca) c 

90 67 53 nd nd 15,1 

Royal Canin 

Veterinary Diet 

Feline 

Diabetic®   

(húmida)c 

134,9/ 

150 
42/75,1 44,9/ 25 2,4/0 nd 

22,6/33,

5 

Royal Canin 

Veterinary Diet 

Feline 

Diabetic®   

(seca) 

138 71,5 31,4 nd nd 21,3 

Iams Eukanuba 

Maximum 

Calorie Feline® 

ou, Iams 

Veterinary 

Formula 

82,1 14,4 77,9 1,5 4,9 3 



ANEXOS 

175 
 

Maximum 

Calorie Canine 

& Feline®  

(húmida)a,b 

Iams Eukanuba 

Maximum 

Feline®   

(seca)a,b 

93,4 40,4 62,6 1,9 nd 3 

IAMS Skin & 

Coat Response 

LB®   (húmida)c 

79,2 53,3 63,1 nd nd 2,3 

Purina CV 

Feline 

Formula®   

(húmida)a,b 

92,9 50,5 58,6 nd nd 2,2 

Purina DM 

Feline 

Formula®   

(seca)a,b,c 

147,7 32,1 43,6 1 nd 3,2 

Purina DM 

Feline 

Formula®   

(húmida)a,b,c 

132,4 18,8 55,4 2,1 nd 8,6 

Proplan 

Veterinary 

Diets 

Gastroenteric 

Feline 

Formula®  

(seca) 

142,3 32,7 45,6 nd nd 8,5 

Proplan 

Veterinary 

Diets 

Gastroenteric 

Feline 

117,4 48,1 49,5 nd nd 24,7 
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Formula®  

(húmida) 

Select Care 

Feline 

Development 

Formula®   

(húmida)a 

99,2 25 66,5 nd nd 2,9 

SPECIFIC 

Allergen 

Management 

Plus Feline® 

(húmida) 

92,4 89,5 42,8 5,2 nd 2,9 

SPECIFIC Skin 

Function 

Support Feline®   

(seca) 

76,5 109,6 41 5,6 nd 11,2 

SPECIFIC F/C-

IN-W intensive 

support®   

(húmida) 

103,4 33,6 61,2 6,0 5,2 2,6 

SPECIFIC 

Digestive 

support Feline®   

(seca) 

82,8 78,8 51,1 1,4 nd 3,1 

SPECIFIC 

Digestive 

support Feline®   

(húmida) 

98,3 55,5 54,3 1,4 nd 0,7 

Dieta seca de 

marcas 

supermercado 

(valor médio)a 

91,6 115,5 32,4 <2,6 <5,3 5,8 

Dieta seca de 

marcas de 

especialidade 

(valor médio)a 

85,7 90,8 44,9 <2,4 <4,9 5,8 
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Dieta húmida 

marcas 

supermercado 

(valor médio)a 

116,6 22,1 60,6 <2,3 <4,6 3,4 

Adaptado de Roudebush et al. (2004)a; (Saker e Selting, 2010)b; Saker (2014a)c; Mauldin 
(2013)d. 

 Legenda: 1- Conforme valores indicados no quadro 8.  

 

Anexo B- Sistema WALTHAMtm de classificação de fezes. 

 

Adaptado de Moxham (2001)  
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