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Introdução: A avaliação da dor nos animais de companhia é complexa e desafiante, e existem
poucos estudos no que toca à dor oncológica. O objectivo deste estudo consistiu na investigação de
possíveis indicadores da qualidade de vida e bem-estar em doentes oncológicos caninos através da
aplicação de um questionário de qualidade de vida e da análise da actividade da PON1
(paraoxanase tipo 1), uma proteína com propriedades antioxidantes que tem sido associada a
doenças em que ocorre stress oxidativo e que tem provado ser um biomarcador de prognóstico em
neoplasias humanas (1-2).
Material e Métodos: Neste estudo foram incluídos 28 cães, de ambos os géneros, diagnosticados
como doentes oncológicos, que foram seguidos ao longo do tempo, durante os tratamentos de
quimioterapia (n=12), cirurgia (n=12) ou ambos (n=3). Em cada visita do doente, foi solicitado aos
proprietários que preenchessem um questionário sobre a qualidade de vida do seu animal, dividido
em diversos blocos temáticos, tais como: felicidade, estado mental, higiene, apetite, função gastrointestinal, abeberamento e micção, mobilidade, sistema cardiovascular/respiratório, saúde em geral,
ligação emocional do dono e a dor. Para a classificação da dor utilizou-se a Escala Composta de
Dor de Glasgow (ECDG). Foram realizadas colheitas de sangue para a análise da actividade sérica
da PON1 por método espectrofotométrico, adaptado dos trabalhos de Tvarijonaviciute et al. (2012)
(3).
Resultados: A idade média do diagnóstico na amostra foi de 9 ± 3,1 anos. Um mês, após o
diagnóstico, verificaram-se decréscimos na actividade da PON1 em 18 doentes, enquanto nos
restantes 10, a actividade da PON1 aumentou, o que revelou uma correlação positiva com a
qualidade de vida. Por comparação dos scores dos blocos temáticos 2 a 2, verificou-se uma
correlação positiva da mobilidade com os blocos temáticos cardiovascular, respiratório, higiene, dor
e estado mental. Este último parâmetro apresentou uma correlação positiva com o bloco temático da
felicidade. Como esperado, obteve-se uma correlação negativa entre a dor e a qualidade de vida do
animal.
Os doentes deste estudo foram tratados individualmente, tendo sido realizadas as melhores opções
para os mesmos de acordo com o clínico e o dono, o que pode ter influenciado o desenlace da
doença. Apesar da ECDG ser normalmente usada na avaliação da dor aguda, foi aplicada com
sucesso na avaliação da dor dos doentes oncológicos.
Pelo estabelecimento de uma curva de sobrevivência de Kaplan-Meier para ambos os grupos da
PON1 (doentes com decréscimos da actividade versus doentes com aumentos da actividade), é
claro que o prognóstico para o grupo com valores de PON1 inferiores é francamente pior quando
comparado com o prognóstico do grupo com valores de actividade mais elevados.
Conclusões: No estudo existiram algumas limitações, como o tempo que limitou a dimensão da
amostra, assim como a sua homogeneidade no que toca ao tipo de neoplasias. De futuro, o ideal
seria que se dispusesse uma amostra maior, mais homogénea, um tempo maior do estudo e de
reavaliações após término do tratamento.
Contudo os resultados obtidos sugerem que os questionários de qualidade de vida, a análise da
actividade da PON1 e o uso da ECDG podem ser parâmetros úteis que facilitam a tomada de
decisões durante o tratamento, pois não requerem exames complementares adicionais.
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