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INTRODUÇÃO
Carlos Moreira

Tendo como introdução a apresentação de um
Caso Clínico, serão abordados os vários aspectos
do metabolismo que se relacionem com a situação
clínica e exames complementares do doente. Será
apresentada a integração das várias vias metabóli-
cas e sistemas de controlo global. A situação será
baseada no esquema de “problem-based approach”.

Caso Clínico

Anamnese – Doente com 55 anos de idade, sexo
masculino, que recorreu ao Serviço de Urgência devi-
do a tosse marcada e incapacidade de ingerir alimen-
tos. Há dois anos refere o aparecimento de massa no
quadrante supero externo direito do abdómen. Desde
há três meses, astenia, anorexia e adinamia, emagreci-
mento progressivo com fusão das massas musculares,
diminuição do panículo adiposo e perda de peso (15Kg
em 3 meses). Desde há 1 mês refere aparecimento de
edemas maleolares e síncopes. Operado a neoplasia
renal. Peça cirúrgica com exame histológico.

Exame Objectivo – Doente lúcido colaborante,
bem orientado no espaço e no tempo. Apirético.
Redução marcada da prega cutânea. Pressão Ar-
terial = 130/70 mmHg. Hepatomegalia de 4-5 cm,
bordo rombo. Ligeira ascite. Muito emagrecido,
com idade aparente superior à real.

Resultados das análises de sangue:

• pH de sangue arterial = 7,23 (V.R. = 7,35 ± 0,05)
• HCO3

- = 14 mEq/L (V.R. = 12-16mEq/L)
• Hb = 10,2 g/dL (V.R. = 13,0 ± 0.05 g/dL)

com leucocitose e neutrofilia
• Aminotransferases: AST = 39 UI (V.R. <15

UI/L); ALT = 45 UI (V.R.<15 UI/L)
• Proteínas séricas = 5 g/L (V.R.= 6,5 ± 0,5 g/

L) com: hipoalbuminemia, hipergamaglobu-
linemia, hiperbetaglobulinemia.

• Lactato (sangue arterial) = 40 mg/dL (VR =
5-20mg/dL)

• Piruvato (sangue arterial) = 5mg/dL (VR =
0,3-0,9mg/dL)

Resultados dos exames imagiológicos:

• RX tórax – Discussão
• RX tórax com contraste (fístula esófago-

-brônquica esquerda; coração pequeno).
• Ecografia abdominal (fígado metastático,

mas de reduzidas dimensões).
• TAC-abdominal e torácica (metástases pul-

monares e hepáticas).

Análise e interpretação preliminar do caso

METABOLISMO LIPÍDICO E CAQUEXIA
Maria Rosário Rosa

Introdução

A caquexia é uma situação clínica caracteri-
zada pela presença de um emagrecimento pro-
gressivo, anorexia, astenia e alterações no meta-
bolismo dos vários nutrientes, cuja etiologia não
está, ainda, bem esclarecida, mas que se associa
habitualmente a doenças crónicas, particularmen-
te neoplasias e certas doenças infecciosas (caso
da síndrome de imunodeficiência adquirida).

Na caquexia verificam-se alterações metabó-
licas ao nível dos vários compartimentos do or-
ganismo – líquido extracelular, tecido adiposo e
massa celular – que conduzem a um predomínio
dos fenómenos catabólicos e à perda da massa
corporal. Verifica-se, inicialmente, uma tendên-
cia para expansão do líquido extracelular e um
consequente ganho de peso, à custa de uma re-
tenção inicial de sódio. Posteriormente assiste-se
a uma depleção progressiva, mais ou menos rápi-
da, do tecido adiposo e da massa celular.

Num indivíduo em caquexia há balanço
energético negativo de causa (provavelmente)
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multifactorial e ainda não totalmente esclarecida,
mas para o qual se pensa poderem contribuir:

• Diminuição do apetite e a consequente di-
minuição da ingestão alimentar ou, pelo
menos, manutenção da quantidade ingerida
face a aumento das necessidades calóricas;

• Actividade metabólica da massa tumoral, em
“competição” com o hospedeiro pelos recur-
sos energéticos;

• Excessiva utilização pelas células neoplásicas
de vias metabólicas “esbanjadoras” de ener-
gia – ciclo de Cori? gliconeogénese?

• Produção de substâncias solúveis pelo tumor
e/ou pelo hospedeiro – citocinas – capazes
de influenciar e modular as diversas vias me-
tabólicas e de elas próprias interferirem com
os mecanismos anteriormente referidos.

A produção de citocinas pelo tumor ou como
resposta corporal à presença das células tumorais
é, provavelmente, o factor mais importante na
manutenção deste balanço energético negativo,
já que se tem demonstrado a importância reduzi-
da dos restantes mecanismos.

Alterações do Metabolismo Lipídico
na Caquexia

Experiências em animais com doença neoplá-
sica e caquexia, posteriormente confirmadas na
espécie humana, demonstraram a presença, no san-
gue e na urina, de substâncias com acção catabólica,
capazes de induzir a degradação das reservas
lipídicas. Comparativamente, grupos de controlo
submetidos a jejum ou com tumores indutores de
anorexia, mas não de caquexia, não evidenciavam
qualquer factor lipolítico idêntico ao isolado.

Outros estudos confirmam estes resultados ao
verificarem, em modelos animais, que na caquexia
não há alterações significativas em relação à ab-
sorção intestinal dos lípidos; em contraste aumen-
ta a utilização dos lípidos do tecido adiposo e a
sua oxidação. Este aumento da oxidação lipídica,

sugerindo o acentuar das necessidades energé-
ticas, não é compensado por aumento do aporte
ou da síntese, levando a défice energético e à di-
minuição progressiva do peso corporal.

Várias substâncias têm sido propostas como res-
ponsáveis por aquele aumento da actividade
lipolítica, das quais o factor de necrose tumoral
(TNF) tem merecido especial atenção, ao reprodu-
zir algumas das manifestações associadas à caquexia.

Em relação ao metabolismo lipídico, o TNF é
capaz de aumentar a actividade de lipases, habitual-
mente activadas por hormonas de resposta ao “stress”,
aumentando a capacidade de mobilização de ácidos
gordos a partir dos triglicéridos armazenados no teci-
do adiposo. Igualmente pode inibir a expressão das
enzimas intervenientes no processo de síntese de áci-
dos gordos (caso do complexo da sintetase dos áci-
dos gordos e da acetil-CoA carboxilase).

Mais importante pode ser a sua acção sobre a
actividade da enzima lipoproteína lipase (LPL). A
lipoproteína lipase é uma enzima da superfície das
células endoteliais dos capilares, responsável pela
libertação dos triglicéridos das lipoproteínas
circulantes (quilomicra ou VLDL), sendo essencial
para a sua mobilização do sangue para os adipocitos.
Parece ter acção central nas alterações metabólicas
detectadas nos indivíduos em caquexia por doença
neoplásica, já que se verifica diminuição da sua ac-
tividade e libertação (induzida pelo TNF),
correlacionável com a perda de gordura corporal.

A inibição da LPL, levando à menor utiliza-
ção dos lípidos pelos tecidos, é um dos mecanis-
mos responsáveis pelo aumento dos níveis de
lípidos (nomeadamente triglicéridos) em circula-
ção, anteriormente identificada como uma das
alterações características na caquexia.

Resumo

Nos indivíduos com caquexia secundária, a
doença neoplásica a perda de peso corporal rela-
ciona-se com alterações profundas no metabolis-
mo dos diversos nutrientes, as quais estarão em
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grande parte na dependência de factores humorais
produzidos pelo tumor e/ou pelo hospedeiro.

Como característica principal destaca-se um ba-
lanço energético negativo, com aumento da activi-
dade lipolítica associada à diminuição da síntese de
lípidos, de que resulta uma depleção progressiva das
reservas do tecido adiposo do hospedeiro. A acção
de diversas citocinas, nomeadamente o TNF, pare-
ce ter acção relevante, nomeadamente através da
provável inibição da actividade da LPL.

Clinicamente, as alterações metabólicas tra-
duzem-se, para além da diminuição da massa do
tecido adiposo, por aumento dos níveis de lípidos
(em especial dos triglicéridos circulantes).

CAQUEXIA – METABOLISMO
DOS HIDRATOS DE CARBONO
Teresa Fonseca

A caquexia (do grego kakos, que significa mau,
e hexis, modo de estar), é uma síndroma que foi
descrita na Antiguidade. A sua fisiopatologia tem
fascinado inúmeros investigadores. Representa
uma constelação de anomalias nutricionais asso-
ciadas a doenças crónicas, em particular neoplasias,
infecções, cardiopatias ou traumatismos graves.

Trata-se de uma situação frequente, encontran-
do-se na maioria dos doentes neoplásicos em deter-
minado momento da sua doença. É tão comum que
cerca de 50% destes doentes têm já sintomas e si-
nais de caquexia quando a doença é diagnosticada.

Os componentes da caquexia incluem perda de
peso, fraqueza, anorexia, anemia e anomalias do meta-
bolismo das proteínas, lípidos e hidratos de carbono.

O estado de inanição pode influenciar signifi-
cativamente o prognóstico da doença: pior respos-
ta à terapêutica, imunossupressão com aumento
de infecções intercorrentes, maior dificuldade na
reparação tecidual, prolongamento do acamamen-
to e da convalescença, podendo mesmo consti-
tuir a causa imediata de morte (uma vez que uma
perda da massa corporal de cerca de 33% da ideal
para um dado indivíduo pode ser fatal).

A anorexia é considerada um elemento funda-
mental na síndroma da caquexia. Esta é uma situ-
ação em que os gastos de energia são maiores que
os aportes de nutrientes. A maioria dos autores afir-
ma que existe hipermetabolismo com hipofagia
relativa, originando balanço energético negativo e
emagrecimento. Constata-se curiosamente que as
medidas empregues para forçar a nutrição, inclu-
sive o emprego da alimentação parentérica total,
não conseguem reverter este processo.

Na fisiopatologia da caquexia estarão envol-
vidos mediadores imunológicos produzidos pelo
próprio doente (em resposta ao tumor ou outra
situação de patologia crónica grave) que, por sua
vez, originariam uma série de alterações comple-
xas e interelacionadas, conducentes à anorexia e
a múltiplas alterações metabólicas típicas da
caquexia.

Na caquexia o metabolismo dos hidratos de
carbono está alterado em diversos pontos:

1. Aumento do consumo de glicose

Fundamentalmente existe aumento do consu-
mo de glicose, atribuído ao próprio tumor no caso
das doenças neoplásicas (está provado que alguns
tumores como os sarcomas são consumidores
ávidos de glicose), mas também ao metabolismo
do doente, como tem sido demonstrado em estu-
dos em animais e humanos.

2. Aumento da glicogenólise

O aumento do consumo de glicose condiciona
a diminuição das reservas corporais de hidratos
de carbono, ou seja uma diminuição da massa de
glicogénio, por estimulação da glicogenólise.

3. Aumento da gliconeogénese

O excessivo consumo de glicose induz também
a estimulação do processo de gliconeogénese, com
produção hepática (e renal) de glicose a partir de
lactato e de outras fontes não-glicídicas.
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4. Aumento da produção de lactato

Experiências feitas em animais e seres huma-
nos têm mostrado que os tumores consomem avi-
damente glicose por glicólise anaeróbia, com au-
mento de produção de lactato e consequente
acidose metabólica.

5. Aumento da actividade do ciclo de Cori

O excesso de lactato vai condicionar o aumen-
to do ciclo de Cori ou da glicose-lactato, pelo qual
o lactato é transformado em piruvato e, posterior-
mente em glicose, que volta a estar disponível para
a circulação sanguínea e utilização pelos tecidos
extra-hepáticos. Em 1968, Gold considerava o au-
mento da gliconeogénese e da actividade do ciclo
de Cori os principais factores responsáveis pelo
balanço energético negativo que leva à caquexia.

6. Resistência à insulina

Pode definir-se resistência à insulina como a
incapacidade de resposta dos tecidos à acção ha-
bitual da insulina sobre a captação de glicose pe-
las células do músculo e tecido adiposo, designa-
damente. A resistência à insulina tende a piorar
com a progressão do tumor, podendo conduzir a
uma situação de diabetes mellitus.

Há algumas referências recentes à melhoria do
quadro da caquexia com o uso terapêutico da insuli-
na, no suporte nutricional destes doentes, ultrapas-
sando-se em parte a resistência à insulina, com au-
mento da massa muscular e da gordura corporal sem
actuar na quantidade de alimento ingerido.

CAQUEXIA – ALTERAÇÕES DO
METABOLISMO PROTEICO
Ana Paula Alcântara

A caquexia é caracterizada por progressiva per-
da de peso e catabolismo aumentado, principalmente
do músculo e tecido adiposo, sendo uma importan-

te causa de morte no doente oncológico, o qual terá
também pior resposta ao tratamento da sua neoplasia.

A caquexia está relacionada com o cancro e afec-
ta todos os doentes na fase terminal da doença. As
causas da caquexia não são bem conhecidas, mas
parecem ser multifactoriais. Adicionando-se à di-
minuição da ingestão (anorexia), são observadas
alterações metabólicas. Estas alterações, compará-
veis às encontradas durante a sepsis e trauma, são
contudo diferentes das que se verificam durante
períodos prolongados de jejum. Um facto constante
nos estudos metabólicos dos doentes com neoplasias
é a grande variação inter-individual das respostas à
terapêutica parentérica total, mesmo entre doentes
com neoplasias e estádios comparáveis. Assim, a
caquexia é um importante factor prognóstico no
doente oncológico, sendo também um factor limi-
tativo das opções terapêuticas. Por estes motivos é
importante compreender a patogenia da caquexia,
pois para além de permitir um aumento da qualida-
de de vida dos doentes, possivelmente permitirá uma
maior sobrevivência.

Foram demonstradas múltiplas alterações no me-
tabolismo energético, proteico, lipídico e dos hidratos
de carbono em indivíduos portadores de neoplasias
malignas. Um aumento dos gastos energéticos basais
e um ineficiente uso da energia são frequentemente
apontados como causas da malnutrição do doente
oncológico. A resposta normal à diminuição de
ingestão calórica é uma redução do metabolismo
basal; o metabolismo basal (ou gasto energético em
repouso) consiste no total de energia mínima neces-
sária para manter as funções vegetativas, a qual
corresponde a 75% do total dos gastos energéticos
no indivíduo normal. No doente oncológico, os gas-
tos energéticos em repouso aumentam em paralelo
com a diminuição da ingestão e com o avanço da
doença. Contudo, estas alterações do metabolismo
basal não são uniformes em todos os doentes, pare-
cendo depender do tipo de tumor. O ineficiente uso
da energia foi demonstrado por vários investigado-
res; sendo um aumento da actividade do ciclo de Cori
um dos principais responsáveis pelas perdas
energéticas. Nesta via metabólica a glicose muscular
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é convertida em lactato; esta substância é, por sua
vez, reconvertida em glicose no fígado, à custa de
grandes gastos energéticos.

Havendo necessidades energéticas aumentadas
é necessário activar as vias metabólicas produto-
ras de energia. Uma das fontes de energia é a das
proteínas; no doente oncológico há aumento do
“turnover” proteico. No entanto, o aumento da sín-
tese e degradação das proteínas também resulta em
importantes perdas energéticas, por deficiência da
adaptação metabólica à insuficiente ingestão
proteico-calórica. Nos primeiros dois dias de je-
jum há depleção total do glicogénio armazenado
no músculo e no fígado. Daqui resulta o recurso à
degradação proteica e activação da gliconeogénese
hepática para obtenção de glicose, indispensável
às células do cérebro e de outros tecidos estrita-
mente dependentes daquele monossacárido. No
indivíduo não canceroso, a degradação das prote-
ínas musculares é gradualmente substituída pela
utilização de energia através da lipólise, com con-
versão dos ácidos gordos em corpos cetónicos.
Estes são usados como fonte energética nos teci-
dos periféricos. O tecido cerebral também começa
a utilizar progressivamente os corpos cetónicos
como fonte energética, os quais podem cobrir até
95% das suas necessidades energéticas. O conjun-
to destes mecanismos resulta numa diminuição do
uso de glicose e, consequentemente, na poupança
das proteínas musculares. Estes mecanismos
adaptativos falham no doente oncológico, persis-
tindo o consumo das proteínas musculares.

No portador de neoplasia maligna, o balanço de
produtos azotados é negativo, tendo sido demons-
trado (clínica e experimentalmente) consumo de
aminoácidos por células tumorais. Assim, existe
catabolismo proteico aumentado e síntese proteico
diminuída nas mesmas células musculares.

Embora o tumor induza consumo proteico e gas-
tos exagerados de energia, o próprio tecido tumoral
pode regular a sua própria degradação proteica. Foi
demonstrado que, a par da degradação aumentada
das proteínas musculares e viscerais, a síntese
proteica está aumentada a nível hepático. Parado-
xalmente, existe hipoalbuminémia, o que poderá
dever-se principalmente, a duas causas principais:

a) Diminuição relativa (para compensar o au-
mento relativo de síntese de proteínas de
fase aguda – proteínas importantes para a
defesa do hospedeiro – ou para conversão
em glicose, e/ou eventualmente, proteínas
que são consumidas pelo tecido tumoral
para obtenção de aminoácidos essenciais);

b) Aumento da quantidade de água corporal
total no doente caquético (este aumento da
água corporal é superior ao aumento da sín-
tese de albumina, o que leva a uma hipoal-
buminémia relativa). A perda das reservas
proteicas pode levar à morte a partir do mo-
mento em que esteja reduzida a quantidade
crítica de massa proteica.

Em resumo, múltiplos factores, inerentes ao
hospedeiro e ao próprio tumor, contribuem para a
caquexia, a qual se caracteriza por um conjunto de
alterações metabólicas. A nível do metabolismo
proteico estas caracterizam-se por diminuição da
massa muscular e da síntese proteica muscular, ba-
lanço negativo dos produtos azotados, e aumento
da degradação das proteínas musculares, da sínte-
se proteica hepática e da síntese proteica global,
ocorrendo estes fenómenos à custa de grandes dis-
pêndios de energia. Clinicamente, estas alterações
manifestam-se por atrofia muscular e miopatia,
atrofia dos órgãos viscerais e hipoalbuminémia.
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