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NUTRICIONAL DAS REAÇÕES ADVERSAS AO ALIMENTO
A CIÊNCIA POR TRÁS DO MANEJO

Médicos-veterinários clínicos e dermatologistas 
deparam-se constantemente com doenças de pele 
relacionadas a alimentos e nutrição. Dentre essas, 
em cães e gatos, as reações adversas ao alimento 
(RAA) são as mais comuns1, as quais são divididas 
em duas categorias: reações adversas de caráter 
imunológico (IgE mediadas ou não) - conhecidas 
como alergia alimentar - ou não imunológico2, 3 e 4. 

Estima-se que as RAA constituem de 1 a 
6% das dermatoses encontradas na rotina 
clínica, sendo que dessas, de 10 a 49%, são 
alergia alimentar (caráter imunológico)5,6. 
A exata prevalência dessas dermatoses é 
desafi adora, uma vez que elas mimetizam 
a sintomatologia de diferentes 
doenças, especialmente de dermatoses 
pruriginosas, além de muitas vezes 
coexistirem com outras condições 
alérgicas7. Os sinais clínicos mais 

frequentes em cães com RAA são prurido não sazonal, otite externa crônica e seborreia, 
os quais podem ser acompanhados ou não de manifestações gastrointestinais8. Vômito 
e diarreia são sinais relatados em mais de 20% dos cães com RAA9. Não há predisposição 
evidente de idade, raça e sexo para as reações adversas ao alimento em cães8.
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Uma vez que os trofoalérgenos geralmente são glicoproteínas, o princípio do tratamento 
e das intervenções nutricionais para o manejo das RAA é baseado na abstenção do 
oferecimento desses trofoalérgenos. Dessa forma, a proteína dietética é o principal fator 
nutricional que será manejado nessas afecções, assim como o oferecimento de ômega-3 
para auxiliar no controle da infl amação e modulação das respostas imunológicas7. 
Outros fatores que, em níveis adequados, podem ser favoráveis são o zinco e selênio. O 
zinco é um microelemento essencial e cofator importante de inúmeras metaloenzimas 
e modulador de muitas funções biológicas. 
No organismo animal está presente em 
maiores concentrações nos tecidos 
epidermais, fazendo com que 
diversas doenças cutâneas em
cães sejam de defi ciência
primária ou secundária de zinco, 
ou respondam à suplementação 
desse microelemento10. Dessa 
forma, a presença de níveis 
adequados de zinco no alimento 
é importante para a manutenção 
de uma pele saudável. O selênio, 
microelemento também essencial, 
desempenha importante papel no 
crescimento de pelos, fazendo com que 
tanto seu excesso quanto sua defi ciência 
sejam prejudiciais. Níveis de selênio entre 
0,12 e 1,03 mg/kg de dieta na matéria seca, 
auxiliam numa maior taxa de crescimento 
do pelo11.
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Tanto em cães e gatos quanto em humanos, 
o diagnóstico padrão ouro de RAA é o teste 
de restrição-provocação oral, o qual baseia-
se na recorrência das manifestações da 
reação após a ingestão de determinados 
ingredientes/alimentos, e é sucedida pela 
melhora dos sinais com o uso de dietas 
hipoalergênicas7,12,13. Os trofoalérgenos 
geralmente são glicoproteínas hidrossolúveis 
termoestáveis de peso molecular de 10k Da 
a 70 kDa14. Mueller et al. (2016) conduziram 
uma revisão bibliográfica de publicações 
de 1985 até 2015 buscando quais seriam 

os alérgenos mais comuns em cães e gatos. Após identificarem na literatura 
1674 resultados dessa busca, selecionaram as pesquisas com informações relevantes 
e puderam concluir que para cães da Austrália, Europa e América do Norte, os 
alérgenos que mais contribuem para a RAA são, em ordem de importância, carne 
bovina, laticínios, frango, trigo e cordeiro; e para gatos carne bovina, peixe e frango.  

Dessa forma, as dietas hipoalergênicas utilizam duas principais estratégias para o 
manejo das RAA:

Com tamanho crescimento e desenvolvimento do mercado pet food, existem inúmeras 
dietas presentes no mercado, com ampla gama de ingredientes, tornando desafiador o 
uso de fontes de proteína inéditas para o sistema imunológico7. Além disso, a duração 
da originalidade dessa fonte de proteína para o tecido linfático associado ao intestino 
(GALT) provavelmente será pequena se oferecida a um animal com aumento da 
permeabilidade intestinal 7. Outro fator que deve ser considerado é que muitos tutores 
têm o hábito de darem petiscos ou restos de comida aos seus animais, e o potencial de 
reação imunológica cruzada entre proteínas reduz ainda mais as opções que podem 
ser utilizadas16. Portanto, o emprego de dietas hipoalergênicas com fonte de proteína 
hidrolisada é uma estratégia muito utilizada por veterinários para o manejo das RAA. 

PROTEÍNA 
HIDROLISADA DE SOJA
• Alta digestibilidade.
• Baixo peso molecular. 
   (proteínas abaixo de 5.000 Da)
• Ideal para o manejo das RAA.
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Que é a quebra da fonte proteica em 
peptídeos menores e aminoácidos 
para reduzir seu peso molecular15.



A utilização de fontes de proteína hidrolisadas em tamanhos moleculares adequados 
(<10.000 daltons) torna respostas imunológicas menos propensas de ocorrerem7. Isso 
acontece porque RAA mediadas por IgE decorrem da ligação de alérgenos alimentares  
(i.e., glicoproteínas) a duas moléculas de IgE próximas, causando a ativação e  
degranulação de mastócitos, dando início à resposta alérgica4. Para causarem essa 
ativação de mastócitos, essas proteínas geralmente são maiores que 10.000 daltons7,17 
(Figura 1), dessa forma, a hidrólise de proteínas intactas em fragmentos menores 
dificulta essa ligação a duas moléculas de IgE18. Além disso, a hidrólise da proteína 
altera sua estrutura, fazendo com que não haja reconhecimento desse peptídeo 
pelo sistema imunológico mesmo este já sendo sensibilizado à forma intacta da 

proteína 17. Dessa forma, o uso de dieta 
hipoalergênica que faz uso de proteína 
hidrolisada tem se mostrado eficiente 
para o diagnóstico e manejo das RAA1. 
 
Também deve-se ressaltar que a 
digestibilidade da proteína hidrolisada 
normalmente é maior que a de sua 
forma intacta, fato que também 
contribui para a diminuição de sua 
alergenicidade, uma vez que quando 
porções de proteínas intactas não são 
digeridas, estas permanecem por um 
período maior no lúmen intestinal e 
podem iniciar uma resposta adversa ao 
alimento pelo sistema imunológico7,17. 
A maior digestibilidade da proteína 
hidrolisada faz com que grande 
parte dessa seja absorvida e aquelas 
que ainda permanecem no lúmen 
intestinal apresentam baixo peso 
molecular, dificultando a ativação da 
IgE. Vale salientar que dietas comerciais 
hipoalergênicas que utilizam proteína 
hidrolisada também são completas 
e balanceadas para as necessidades 
nutricionais de cães adultos, podendo 
ser utilizada de maneira contínua, 
caso o animal seja diagnosticado com 
RAA7,17,19. 

Figura 1. Ilustração adaptada de Cave (2006) 
que mostra os requerimentos para a ativação 
de mastócitos. 
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Além de serem excelentes fontes de energia 
para o organismo, as gorduras desempenham 
outros papéis importantes, como possibilitar 
a absorção de vitaminas lipossolúveis  e 
fornecerem ácidos graxos essenciais 
importantes que servem como precursores 
de mediadores inflamatórios, chamados 
eicosanoides, além de se incorporarem na 
membrana das células, alterando sua fluidez 20. 
Dessa forma, a gordura é fundamental na dieta 
de cães e gatos para fornecer ácidos graxos 
essenciais (AGE), os quais pertencem a duas 
famílias distintas: ômega-6 e ômega-3. 

Os ácidos graxos ômega-6 iniciam-se do ácido linoleico (AL), enquanto que os ômega-3 
do α-linolênico (ALA). O ácido linoleico é composto de 18 carbonos e apresenta duas 
ligações duplas (18:2 n-6), enquanto que o ácido α-linolênico apresenta 18 carbonos e 
três ligações duplas (18:3 n-3). Ambos podem ser convertidos no organismo em outros 
ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa por meio de reações enzimáticas20,21. 
O ácido linoleico pode ser metabolizado em outros ácidos graxos da família ômega-6, 
como ácido γ-linolênico, dihomo γ-linolênico e araquidônico; assim como o ácido 
α-linolênico pode ser metabolizado em outros ácidos graxos da família ômega-3, 
como o eicosapentaenoico (EPA) e o docosahexaenoico (DHA). No entanto, durante 
esse metabolismo, o Ω-3 e Ω-6 competem pelas mesmas enzimas e rotas metabólicas, 
apesar do produto final ser diferente, e devido à posição da primeira ligação dupla 
na cadeia carbônica, não é possível a conversão de um ácido graxo da família Ω-3 em 
Ω-6 e vice-versa, o que explica a essencialidade de ambos20. Portanto, os efeitos desses 
ácidos graxos no organismo serão influenciados tanto por suas quantidades absolutas 
na dieta quanto pela relação entre Ω-3 e Ω-6. 

Em cães, a taxa de conversão dos ácidos linoleico e α-linolênico em seus respectivos 
ácidos graxos é controlada pela enzima Δ-6-desaturase. Como essa enzima tem maior 
especificidade pelos ácidos graxos Ω-3, menores quantidades desses produzem a 
mesma quantidade de produtos derivados do Ω-622, o que faz com que deva existir 
uma proporção maior de ácido linoleico que de α-linolênico proveniente da dieta. 
A Δ-6-desaturase de cães é capaz de converter o ácido linoleico oferecido em ácido 
araquidônico a fim de atingir os requerimentos nutricionais mínimos. Ainda, cães adultos 
também conseguem converter, porém em taxas pequenas, α-linolênico em EPA e DHA, 
fazendo com que sua inclusão na dieta seja importante23.  

A suplementação de ácidos graxos essenciais e a manipulação de suas quantidades 
presentes na dieta parecem ter eficácia no tratamento de algumas afecções, uma vez que 
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• Níveis anti-inflamatórios.

• Cientificamente comprovados.
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alteram a relação desses ácidos graxos presentes na pele e em outros tecidos. Como dito 
anteriormente, ácidos graxos são precursores para a síntese de eicosanoides, os quais 
estão envolvidos em reações inflamatórias, imunorregulação e proliferação das células 
da epiderme. Os Ω-3 e Ω-6 produzem diferentes eicosanoides de famílias distintas, 
sendo que o metabolismo de Ω-3, em especial do EPA, produzem mediadores com 
atividade inflamatória mais fraca que os produzidos pelo Ω-619. Dessa forma, para 
que se tenha uma melhor atuação desses ácidos graxos, é importante que eles 
sejam fornecidos em uma relação ótima e através de uma fonte de alta qualidade. 
Algas marinhas sintetizam grandes quantidades de Ω-3, fazendo com que peixes que 
vivem nessas águas e se alimentem dessas algas tenham alta quantidade de Ω-3 em 
seus tecidos19. 

A principal função do α-linolênico 
é servir para a síntese de EPA e 
DHA, os quais são incorporados 
à membrana das células e servem 
de precursores para eicosanoides 
com poder inflamatório menor – 
por isso, muitas vezes chamados 
de componentes com poder 
“anti-inflamatório”20. Apesar de 
o EPA e DHA serem ácidos graxos 
condicionalmente essenciais em 
algumas fases da vida, para cães 
adultos o requerimento nutricional 
mínimo ainda não foi estabelecido 
pelo NRC (2006)24. Alterações de 
pele associadas à IgE, como a RAA, 
são as mais prováveis de responderem 
favoravelmente às modificações dietéticas 
relacionadas aos ácidos graxos essenciais. 
Estudos em cães sugerem que a 
suplementação de Ω-3 contribui para 
reduzir reações inflamatórias e alérgicas 
presentes em afecções de pele, além 
de contribuírem com a melhora do 
prurido e das características da 
pele e pelo19,24–27. Dessa forma, 
são componentes essenciais no 
manejo das RAA. 



Assim como foi dito anteriormente, o diagnóstico padrão ouro de RAA é o teste de 
restrição-provocação oral, ou seja, a observação de uma melhora clínica do paciente após 
o uso de uma dieta de eliminação (com fonte de proteína inédita ou hidrolisada), com a 
posterior piora do quadro após a utilização da dieta original7,12. O pet deve ser lentamente 
transicionado à dieta de eliminação e permanecer com essa por um período mínimo de 5 
semanas; a sensibilidade de diagnóstico aumenta se a dieta de eliminação for oferecida 
por um período de 8 semanas. Após esse período, a provocação com a dieta anterior 
deve acontecer por no máximo 14 dias e deve ser sequenciada por provocações com 
fontes suspeitas para que o ingrediente alérgeno seja detectado7,28. Após o diagnóstico
do trofoalérgeno, o pet deve retomar à dieta de eliminação e permanecer com essa
de maneira contínua.
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