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Pacientes com câncer desenvolvem com frequência o estado de hipermetabolismo que resulta em 

caquexia. As citocinas pró-inflamatórias secretadas pelas células tumorais apresentam ação em 

vias de catabolismo proteico e lipídico que resultam em alterações que contribuem para a perda de 

massa muscular (MM) e tecido adiposo. Estudos recentes comprovaram que pacientes com escore 

de condição corporal (ECC) abaixo do ideal apresentam menor tempo de sobrevida. Neste sentido, 

a intervenção nutricional ganha importante representatividade, uma vez que agrega potencial 

terapêutico para amenizar os efeitos das citocinas inflamatórias. A ingestão de ácidos graxos poli-

insaturados como o Ω-3, por exemplo, pode auxiliar na modulação desta resposta através do 

aumento da formação de eicosanoides menos inflamatórios. O objetivo deste estudo foi avaliar os 

efeitos de uma dieta com alto teor de proteína (43,66%) e gordura (27,29%) suplementada com os 

ácidos graxos eicosapentaenóico e docosahexaenóico (EPA e DHA) na ingestão alimentar, status 

nutricional e na composição corporal de cadelas com tumor de mama. Foram incluídas doze 

cadelas acometidas por neoplasia mamária e submetidas ao procedimento de mastectomia 

unilateral e ovariosalpingohisterectomia, atendidas na rotina do Serviço de Obstetrícia do 

HOVET/FMVZ-USP. Os animais foram divididos em dois grupos experimentais: grupo A – 

animais alimentados com dieta para cão adulto em manutenção sem EPA e DHA e grupo B – 

animais alimentados com dieta teste com alto teor de proteínas, gordura e EPA e DHA na 

concentração de 1% na matéria seca por meio de enriquecimento com óleo de peixe. Cada dieta 

foi fornecida durante 51 dias, iniciando sua ingestão 21 dias antes do procedimento cirúrgico e 

término aos 30 dias após o mesmo. A determinação da composição corporal foi obtida pelo 

método de diluição de isótopos de deutério. A análise dos resultados foi realizada por meio do 

teste de Tukey (p < 0,05) a fim de comparar a quantidade de nutrientes ingeridos e o efeito da 

ingestão de óleo de peixe na porcentagem de MM e gordura corporal (GC). Não houve variação 

significativa entre os dois grupos quanto ao peso corporal (p=0,99), ECC (p=0,95) e EMM 

(p=0,56). Como esperado, o grupo B apresentou maior ingestão de proteína e gordura em 

comparação ao grupo A (p<0,01). Não foram observadas diferenças entre os grupos quanto ao 

consumo de fibras (p=0,40) e energia (p=0,60) e observou-se que o grupo B apresentou maior 

percentual de massa muscular do que A (p<0,01). Os resultados encontrados indicam que a 

ingestão de alta proteina no período pós-operatório foi importante para auxiliar na manutenção da 

massa muscular no processo de recuperação. 
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