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__________________________________ 
Introdução  
 
A caquexia é uma tipo de desnutrição aguda que leva 

ao emagrecimento repentino, perda de massa 

muscular, fraqueza, cansaço em indivíduos que não 

estão fazendo nenhuma dieta. Este súbito 

emagrecimento geralmente é causado por alguma 

doença infecciosa, distúrbios, intoxicação ou doença 

degenerativa. Muitas vezes devido ao seu baixo peso, 

o indivíduo é descrito como caquético. 

Os AG ômega 3 possuem importante papel na 

caquexia. Entre as ações que os  AG ômega 3 podem 

promover observam-se propriedade antineoplástica, 

imunossupressoras e anticaqueticas 

______________________________ 

Desenvolvimento  
A caquexia é uma síndrome complexa e multifatorial, 

que se caracteriza pela perda de peso, com 

predominante perda de massa corpórea e tecido 

adiposo. Quando uma pessoa perde peso rapidamente 

e essa perda não pode ser revertida por um aumento 

na quantidade de calorias ingeridas, os médicos dizem 

que a pessoa sofre de caquexia. 

Os AG ômega 3 relacionados com EPA podem atenuar 

a resposta inflamatória aguda, previnir o catabolismo e 

melhorar a utilização dos substratos energeticos, bem 

como a resposta imune prolongando a sobrevida do 

paciente. 

___________________________________  

Considerações Finais  
 
O tratamento nutricional da caquexia deve ser 

elaborado considerando o estado nutricional do 

paciente, a evolução da doença e fatores 

relacionados, incluindo aconselhamento 

dietetico, Apoio nutricional com formulas 

especializadas e a formulação,cujo o objetivo é 

melhorar o estado nutricional do paciente 

mediante a estimulação do apetite e do 

aumento de peso, principalmente do tecido 

muscular e evitar que paciente chegue ao 

estado de caquexia.    
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