
Anorexia e suas consequências
metabólicas em cães e gatos

Leticia Warde Luis1

Nas últimas décadas, a importância da nutrição para os animais de companhia tem sido cada vez mais 
abordada, especialmente focando na nutrição como importante ferramenta para a recuperação.

Independente da doença de base, pacientes em estado crítico entram em estado catabólico e 
hipermetabólico, aumentando suas necessidades nutricionais. 

Somado a isso, muitas vezes estão em anorexia (redução total da ingestão alimentar), reafi rmando a 
necessidade de intervenção para evitar a desnutrição.

Diferente do ser humano, o animal não tem consciência da necessidade de se alimentar, ele o faz por 
instinto. Logo, se não tem fome, ele não vai comer. Até alguns anos atrás, o status nutricional do paciente 
crítico era negligenciado pela medicina veterinária.

Acreditava-se que conforme melhorasse da enfermidade que estivesse o acometendo, o apetite do 
paciente seria restaurado e ele voltaria a se alimentar. 

Porém, atualmente sabemos que quanto antes a nutrição do paciente for retomada, mais rápida será 
a recuperação e a volta do apetite.

A literatura especializada descreve a importância do manejo nutricional adequado, preservando a 
massa muscular corporal dos animais, facilitando a cicatrização de feridas, auxiliando na manutenção da 
função orgânica do corpo, reduzindo o tempo até a alta hospitalar e a morbidade de pacientes críticos.
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Desde 2011, a Associação Mundial Veterinária de Pequenos Animais (WSAVA) reconhece a avaliação 
nutricional como um dos cinco parâmetros vitais para a avaliação de cães e gatos, junto com medição de 
temperatura, pulso, respiração e avaliação da dor.

A Associação recomenda o suporte nutricional e o uso de sondas alimentares para pacientes em 
hiporexia ou anorexia há mais de dois dias. Nos casos em que não é possível dar o suporte através 
das sondas, a nutrição parenteral se torna uma ótima ferramenta para a recuperação de cães e gatos 
enfermos.

O objetivo da nutrição de pacientes em estado crítico é promover homeostase energética. Apesar de 
pacientes enfermos estarem em hipermetabolismo deve-se lembrar que, por estarem hospitalizados, não 
apresentam gasto calórico provindo da atividade física. Portanto, a recomendação é que seja calculada e 
fornecida a necessidade energética de repouso (NER = 70 x PC 0,75 ) e que seu peso seja constantemente 
monitorado durante o período de hospitalização - a fi m de avaliar a necessidade ou não de reajustes na 
ingestão calórica.

Para evitar a Síndrome da realimentação após períodos prolongados de anorexia, o alimento deve ser 
gradualmente inserido na rotina do animal, elevando a quantidade durante, pelo menos, os três primeiros 
dias até atingir 100% da NER.

O manejo nutricional pode ser instituído pela via enteral ou parenteral. A via enteral deve ser utilizada 
sempre que possível, uma vez que auxilia na manutenção da barreira intestinal, evitando a atrofi a das 
vilosidades intestinais, translocação bacteriana e sepse.

Mas como já foi apresentado nos textos publicados anteriormente, muitos animais não estão aptos a 
receber alimentação pela via enteral. Nesses casos se faz imprescindível a nutrição por via parenteral, que 
consiste no fornecimento dos nutrientes por via intravenosa durante 24 horas. Para que seja iniciada, o 
paciente deve estar eletro e hemodinamicamente estável, e deve ser intensivamente monitorado durante 
todo o procedimento.

Em todo caso de anorexia, mesmo que o paciente não esteja hospitalizado, é de grande importância 
que o médico veterinário faça uma adequada avaliação nutricional do cão ou gato, a fi m de identifi car 
pacientes que necessitam de suporte nutricional e, rapidamente, intervir com o manejo mais apropriado.

A associação entre o correto manejo nutricional e o tratamento clínico resulta em melhora da imunidade 
do paciente, redução da duração da doença e redução do índice de mortalidade.
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