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INTRODUÇÃO

No que se refere a câncer, é de conhecimento que a nutrição atua de forma 
preventiva, no desenvolvimento e tratamento.

A variedade de alimentos e estratégias nutricionais são consideradas críticas 
no tratamento do câncer, tanto para humanos quanto para animais.

Pesquisas apontam que cães com idade superior a 10 anos, 45% vêm a óbito 
devido a neoplasia. (SOUZA et al., 2006; WHITHROW & MACEWEN, 2007 DALECK 
et al., 2008;). Devido a esta grande prevalência, muitos tutores estão interessados 
na dieta que o seu animal consome, buscando benefícios do alimento na prevenção 
ou tratamento da doença.

Entretanto, a academia científica continua a buscar evidência científicas que 
comprovem a atuação do alimento e as estratégias alimentares sugeridas para cães 
e gatos com câncer.

Mudanças em relação à ingestão de alimentos, metabolismo de nutrientes 
e requerimento energético, ocorrem em vários pacientes acometidos pelo câncer 
(CASE et al., 2011). Pesquisas demonstram que a terapia nutricional é a chave para 
a redução dos efeitos causados pelas mudanças ocorrentes (CASE et al., 2011).

Os objetivo mais importantes da nutrição para cães e gatos com câncer são: 
garantir uma apropriada ingestão calórica para manter o correto peso, preservar 
a massa muscular, e garantir que os nutrientes essenciais estão sendo fornecidos.

Pesquisas científicas e alguns veterinários recomendam a alimentação com 
dieta crua ao invés de dietas comerciais ou preparadas em casa para cães e gatos 
com câncer. Essa recomendação é baseada no objetivo de fornecer uma dieta 
apropriada com a história evolutiva e esta linha de raciocínio é frequentemente 
seguida para cães e gatos com câncer. Porém, a maior preocupação com esta 
estratégia nutricional é a contaminação bacteriana que pode ocorrer tanto na 
dieta caseira como crua. Considerando que estes animais sofrem de alterações 
imunológicas, estas dietas podem representar um fator de risco para estes pacientes.

Sendo assim, o manejo nutricional adequado desempenha um papel 
fundamental no tratamento de animais afetados por neoplasias, principalmente se 
o mesmo apresentar sinais de caquexia (CARCIOFI; BRUNETTO, 2009).

A caquexia resulta em alterações metabólicas com relação aos nutrientes 
carboidratos, proteínas e lipídeos.

O PAPEL DA NUTRIÇÃO
CARBOIDRATOS

Uma importante estratégia nutricional, considerando a glicose como principal 
substrato para o desenvolvimento do tecido tumoral, consiste em fornecer ao 
paciente uma dieta rica em proteínas e lipídeos e baixa em carboidratos, de alta 
digestibildade. O objetivo desse manejo consiste em obrigar o tumor a utilizar 
outros substratos e, consequentemente, diminuir a proliferação celular (PIBOT et 
al., 2006; DE SANTIS, 2012). Uma dieta com altos teores de lipídeos e proteínas e



reduzida em carboidratos consegue limitar a entrega de carboidratos para as 
células neoplásicas ao mesmo tempo que fornece para o hospedeiro uma fonte 
prontamente disponível de energia (CASE, et al 2011; DE SANTIS, 2012).

Porém, a indicação de dietas com baixo carboidrato permanece em estudo 
(HEINZE, 2016), uma vez que até esta publicação, não foi encontrada nenhum 
estudo in vivo que confirmasse esta teoria.

Na prática, também não há evidências que a dieta com baixo carboidrato 
possa causar algum mal ao animal, se bem tolerado e acompanhado por um médico 
veterinário.

PROTEÍNAS

O câncer é principalmente uma doença genética, e mudanças nas células 
podem causar uma desregulação proteica que necessita de intervenção terapêutica 
e um ajuste na recomendação proteica mínima (GARDENER; LONDON, 2016), uma 
vez que o tumor em crescimento demanda de muito aminoácido, fato que resulta 
em proteólise e consequente perda de massa magra do paciente.

O teor proteico na dieta de pacientes oncológicos deve exceder o valor 
normalmente recomendado para animais adultos por conta das alterações no 
metabolismo das proteínas e consequente perda de massa muscular desses animais 
(OGILVIE; MARKS, 2000). Com a elevação da concentração proteica objetiva-se 
permitir a manutenção ou até mesmo ganho de peso pelo paciente, atendendo 
o catabolismo proteico acelerado (CARCIOFI; BRUNETTO, 2009), e prevenindo a 
consequente caquexia.

Ingredientes proteicos de alta qualidade e digestibilidade são indicados para 
atender as demandas do organismo, como por exemplo o ovo.

Alguns aminoácidos são tão importantes quanto a quantidade de proteína 
em si. Por exemplo, a leucina que tem papel importante na regulação da síntese 
proteica muscular e a glutamina, considerada o melhor substrato energético para 
as células do sistema imune e pela sua função na prevenção de efeitos colaterais à 
quimioterapia. 

Outros aminoácidos frequentemente estudados são a arginina, o qual tem 
mostrado atividade tanto pró-neoplástica quanto anti-neoplástica; e a taurina, que 
regula as ações pró inflamatórias.

Mais dados são necessários para se chegar à conclusão de qual a quantidade 
de proteína e composição de aminoácidos específicos que possam trazer benefícios.

Independentemente da necessidade de maiores estudos, é de grande 
importância o fornecimento adequado de proteínas, que estejam coerentes com o 
requerimento mínimo nutricional.

LIPÍDEOS

Os ácidos graxos essenciais são imprescindíveis ao organismo e não podem 
ser sintetizados pelo mesmo, portanto, devem ser oferecidos na alimentação.

São classificados em: ácidos graxos ômega-3 (ou n-3), representados pelo 



ácido alfa-linolênico e os ácidos graxos ômega-6 (ou n-6), representados pelos 
ácidos linoleico e araquidônico (SIDDIQUI, 2000).

Quando se fala em lipídios e câncer, o foco é o ácido graxo ômega-3, o qual 
tem demonstrado ação anti-inflamatório em diversas espécies, incluindo os cães.

Alguns mecanismos pelos quais os ácidos graxos n-3 podem modificar 
o processo de carcinogênese foram propostos: supressão da biossíntese dos 
eicosanoides derivados do ácido araquidônico, o que resulta em alteração da 
resposta imunológica às células tumorais e modulação da inflamação; impacto na 
proliferação celular, na apoptose, na disseminação de metástases e na angiogênese; 
na expressão gênica e nas vias de transdução de sinais, levando a mudanças 
no metabolismo celular, crescimento e diferenciação das células; aumento ou 
diminuição da produção de radicais livres etc. Evidências sugerem que esses 
lipídeos alterem as funções celulares modulando a estrutura e função de domínios 
lipídicos específicos dentro da membrana plasmática (SIDDIQUI, 2000).

Apesar de ainda haver controvérsias, os benefícios do uso de ácidos graxos 
ômega 3 têm sido amplamente estudados. Estudos epidemiológicos indicam que 
a ingestão regular de alimentos ricos nesses ácidos graxos desempenham um 
favorável papel no controle da pressão sanguínea, níveis de triglicerídeos, ritmo 
cardíaco, mecanismos de coagulação e na prevenção do câncer em variados 
tecidos.

 Algumas excelentes fontes de ômega 3 são peixes, algas marinhas e linhaça. 
Os mais importante ácidos ômega 3 são o ácido docosahexaenoico (DHA) e o ácido 
eicosapentaenoico (EPA), encontrado apenas na alga marinha e peixe marinho que 
se alimenta desta alga. A linhaça é fonte de ácido alfa linolênico, um ácido poli-
insaturado.

Os ácidos graxos ômega-6 contribuem de forma negativa nos processos 
neoplásicos. Em um trabalho onde foi realizado a indução experimental de câncer 
de mama em ratas, o suplemento com ômega 6 resultou em uma maior formação 
de metástases e crescimento tumoral nos animais quando comparado com os que 
tiveram a suplementação com ômega 3 (CARCIOFI; BRUNETTO 2009; DE SANTIS, 
2012.)

A metabolização dos lipídeos também sofre alterações, porém há evidências 
de que as células tumorais possuem dificuldades em utilizar as gorduras para 
obtenção de energia, o que faz acreditar que uma dieta com consideráveis teores 
de gordura pode favorecer o paciente em relação ao ganho de energia. 

VITAMINAS 

Considerando a vitamina A, o mecanismo envolvido na carcinogênese é 
incerto, porém, sua ação parece ser reconhecida bloqueando a fase inicial e a 
promoção da carcinogênese mamária, assim como atuando na regulação da 
diferenciação celular, prevenindo um aumento de células com características de 
malignidade (STOLL, 1998).

A vitamina E é capaz de inibir a carcinogênese em tumores de mama e em 
linfomas, ela age interrompendo o ciclo celular na fase G e induz à morte celular 
chamada apoptose (SANTOS; CRUZ, 2001). Essa vitamina pode ter efeito terapêutico



terapêutico contra processos malignos desempenhando uma atividade 
antiproliferativa. Há evidências que sugerem uma interação entre a vitamina E com 
linfócitos T e macrófagos responsável por inibir possíveis infecções causadas por 
retrovírus, normalizando o sistema imune (OGILVIE; MARKS, 2000). Sugere-se um 
efeito potencial da ação antioxidante desta vitamina relacionada a dietas ricas em 
ácidos graxos poliinsaturados, e alguns estudos investigando o papel protetor 
dos ácidos graxos poliinsaturados n-3 associam vitamina E como um suplemento 
antioxidante (STOLL, 1998). A ação dos lipídeos será relatada posteriormente.

A vitamina C (ácido ascórbico) tem seu possível mecanismo de ação como 
bloqueador da carcinogênese mamária também baseado na defesa antioxidante 
(WILLETT, 2001). A administração das vitaminas C e E foi feita em um estudo para 
demonstrar o efeito modulador sobre os efeitos provocados pela doxorrubicina, 
como resultado obteve-se a redução de metáfases irregulares e de aberrações 
cromossômicas, quando comparados com a administração do quimioterápico 
isolado (ANTUNES; TAKAHASH, 1998). Dessa forma, é possível afirmar que 
a administração conjunta de antineoplásicos com vitaminas antioxidantes 
possui a capacidade de proteção às células sadias contra os efeitos das drogas 
antineoplásicas.(SANTOS; CRUZ, 2001). 

A vitamina D está intimamente ligada ao metabolismo de cálcio no organismo 
humano. Ela é conhecida como regulador homeostático de cálcio com ações no 
intestino, rim e tecido ósseo (ZITTERMANN, 2003). Contudo, pode-se verificar que 
experimentos atuais sugerem uma ação mais abrangente da vitamina, que pode 
influenciar no desenvolvimento de várias doenças crônicas, incluindo o câncer. A 
vitamina D e seus homólogos foram investigados como dieta anticarcinogênica por 
décadas. Particularmente, pela relação com os diversos tipos de câncer, entre eles, 
o de cólon, reto, próstata e mama (World Cancer Research Fund, 2007).

MINERAIS

Entre os minerais que possuem papéis importantes no desenvolvimento de 
neoplasias, pode-se citar o selênio e o ferro (OGILVIE; MARKS, 2000).

Selênio é um dos minerais mais estudados em relação ao câncer. Sabe-se 
que sua suplementação na dieta do paciente oncológico é capaz de reduzir a 
carcinogênese de determinados tipos tumorais (OGILVIE; MARKS, 2000).

A administração de ferro parece possuir um efeito negativo para pessoas e 
animais acometidos por neoplasias, já que contribui com o crescimento de células 
cancerígenas (OGILVIE; MARKS, 2000).

PROBIÓTICOS e PREBIÓTICOS

Estudos demonstram que os probióticos desempenham papel importante na 
modulação do sistema imune, portanto podem ser considerados na nutrição do 
paciente com câncer.

Benyacoub et. al, (2003) analisou a capacidade do probiótico Enterococcus 
faecium 5x 108 unidades formadoras de colônia (UFC), fornecido de forma oral, de 



estimular o sistema imune em cães filhotes até 1 ano de idade. Ao comparar com o 
grupo controle (o qual não recebeu o probiótico, a resposta imunológica foi maior 
no grupo tratado para os resultados de IgA e IgG circulante.

Frutooligossacarídios e Mananooligossacarídeos são exemplos de prebióticos, 
definidos como ingredientes não digestíveis, estimulando o crescimento e a 
atividade de algumas bactérias os quais podem beneficiar o animal. Em um estudo 
investigativo sobre a influência de FOS e MOS na função imune de cães (SWANSON, 
et al. 2002). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel fundamental da dieta é suprir a necessidade de energia e dos 
nutrientes essenciais, bem como colaborar com o tratamento da doença e também 
na prevenção de doenças secundárias.

Dietas comerciais de empresas de boa reputação podem oferecer alimentos 
que reúnam qualidades nutricionais, trazendo benefícios e uma melhor qualidade 
de vida ao animal. 
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