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A má-nutrição é um importante fator de risco para o aumento da mortalidade em cães e gatos, e o médico ve-
terinário deve sempre buscar sua prevenção. Sempre que um animal não atinge suas necessidades nutricionais 
voluntariamente, faz-se necessário um suporte nutricional para garantir a sua saúde. Pode-se então fornecer 
nutrientes pela via enteral ou pela via parenteral. A nutrição enteral se refere ao trato gastrointestinal, enquanto 
a nutrição parenteral (NP) não envolve o trato gastrointestinal, sendo os nutrientes fornecidos principalmente 
por via intravenosa (1).
Em cães e gatos, a nutrição parenteral é utilizada com o objetivo de fornecer nutrientes e energia, prevenir e 
tratar defi ciências nutricionais, preservar a massa corporal magra, manter a capacidade funcional dos órgãos e 
complementar a ingestão enteral (2). O uso dessa via é recomendado quando não há possibilidade de fornecer 
alimentos por via enteral, isso se dá quando há comprometimento do trato gastrointestinal por obstruções, hi-
pomotilidade ou má-absorção; quando o animal apresenta episódios incoercíveis de vômito ou diarreias pro-
fusas; em pré-operatórios quando o paciente necessita de jejum prolongado, sobretudo em fi lhotes; pacientes 
inconscientes ou em coma; pacientes que possuem défi cits neurológicos afetando a deglutição; casos graves 
de pancreatite ou ainda no pós-operatório de cirurgias extensas no trato gastrointestinal (3,4,5). No entanto, 
em animais com sepse o uso da via parenteral para alimentação fi ca contraindicado, uma vez que nesse estado 
o animal possui agentes infecciosos na corrente sanguínea que podem se benefi ciar dos nutrientes, agravando 
ainda mais o estado do paciente (3).
Ao se instituir um protocolo de nutrição parenteral, o primeiro passo é determinar a quantidade de energia que 
será fornecida ao seu paciente, para isso, utiliza-se a seguinte fórmula (6): 

NER = 70 * PC0,75

Onde PC é o peso corporal do animal. Essa equação é proposta pelo NRC, 2006 para cálculo da necessidade 
energética de repouso tanto de cães como de gatos. Em animais debilitados e anoréticos recomenda-se for-
necimento de 50% do volume total da solução no primeiro dia. A partir do segundo dia pode-se infundir 100% 
de solução, sempre sob monitoramento constante e cuidadoso.
Para preparar a solução, leva-se em conta a quantidade de energia que será fornecida ao paciente, a propor-
ção de glicose e lipídeos que será utilizada para suprir a energia e a necessidade de aminoácidos do paciente. 
Com base nesses cálculos e na concentração dos ingredientes será determinado o volume da solução. Os 
nutrientes devem ser diluídos em água para injeção, dessa forma a osmolaridade da solução será menor, dimi-
nuindo os riscos de complicações como fl ebite.
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Na nutrição de cães e gatos existem algumas referências que estabelecem os níveis de cada nutriente que 
devem ser fornecidos à essas espécies (6,7). Eles são utilizados para formulação de alimentos como rações e 
dietas caseiras e para avaliação de suplementos. Na nutrição parenteral não são aplicados da mesma forma 
pois nesses casos preconiza-se principalmente o fornecimento de água, energia e eletrólitos. Dessa forma, 
calcula-se a energia através do fornecimento dos macronutrientes (proteínas, glicose e lipídeos) (8, 9, 10). As 
proporções desses três nutrientes vão variar de acordo com as necessidades especifi cas de cada paciente, por 
exemplo, animais com hipertrigliceridemia devem receber menor proporção de lipídeos. 
Em relação aos micronutrientes são fornecidos sódio e cloro pois são perdidos em maior quantidade na ano-
rexia; potássio de acordo com a calemia do paciente (hemogasometria) e fósforo. Outros elementos são rara-
mente empregados na nutrição parenteral, haja vista que difi cilmente este tipo de nutrição é empregado por 
períodos prolongados (difi cilmente haveria sinais decorrentes da sua defi ciência) e um excesso de nutrientes 
aumentaria muito o risco de complicações da nutrição parenteral (9).
Para o fornecimento da solução, pode-se utilizar uma via central ou vias periféricas através do uso de cateteres 
endovenosos comuns que são utilizados para fl uidoterapia. É importante ressaltar que a via deve ser utilizada ape-
nas para essa fi nalidade, não podendo ser administradas outras substâncias pelo acesso destinado à nutrição pa-
renteral. Caso seja possível utilizar a via central, recomenda-se o uso de cateteres de poliuretano ou silicone com 
comprimento compatível com o tamanho do animal. O paciente que vai receber a nutrição parenteral deve estar 
hidratado e com equilíbrio acidobásico estabelecido. Pacientes com alterações hidroeletrolíticas e acidobásicas 
devem primeiro ser estabilizados para evitar transtornos metabólicos durante o procedimento.
A infusão deve ser contínua e feita através de bomba de infusão para controlar a velocidade pois, transtornos 
metabólicos ocorrem  na maior parte das vezes em decorrência da rápida velocidade de infusão e não em 
função da qualidade da solução (10). O recomendado é 4 a 6 ml/kg de peso corporal/hora, infusão por aprox-
imadamente 14 horas por dia para não exceder a capacidade de captação celular do organismo (10).
Durante a infusão é necessário monitorar o paciente para evitar complicações. Sempre verifi car o catéter para 
garantir que esteja bem posicionado na veia, monitorar temperatura, pulso, frequência respiratória, cardíaca, 
se o paciente se mantém hidratado, coloração das mucosas e o tempo de preenchimento capilar, glicemia e 
quando possível, eletrólitos e fósforo séricos. 
A nutrição parenteral é uma ferramenta ainda pouco explorada na medicina veterinária mas que pode trazer 
muitos benefícios e auxiliar no tratamento de diversas doenças. Por requerer diversos cálculos e entendimen-
tos aprofundados de nutrição muitos veterinários ainda não fazem uso da nutrição parenteral, mas já existem 
especialistas e farmácias de manipulação como a FAMAP que orientam na formulação da prescrição médica 
contribuindo para a recuperação dos cães e gatos através de protocolos individualizados pensados com se-
gurança para cada paciente.
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