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A castração é uma recomendação veterinária muito comum, porém muitas vezes pode estar 

associada ao desenvolvimento da obesidade. É possível que algumas modificações após a 

castração ocorram, como a diminuição do metabolismo basal, observado em gatas, e/ou 

diminuição da atividade física como sugerido em cães. No entanto, os dados disponíveis sobre o 

efeito da composição da dieta para cães castrados são limitados. Assim, os objetivos deste estudo 

foram avaliar os efeitos de duas quantidades diferentes de ingestão de proteína por cães, antes e 

após a castração, em relação à necessidade de energia de manutenção (NEM), composição 

corporal e parâmetros bioquímicos e hormonais. Quatorze cães adultos saudáveis foram 

alimentados com uma dieta contendo 59,7 g de proteína / 1000 kcal (P60) ou uma dieta com 

94,0g de proteína / 1000 kcal (P94), antes e durante 26 semanas após a castração, a fim de 

manter o peso anterior à mesma. Um modelo misto foi ajustado para verificar efeitos de 

interação de dieta, tempo, e dieta × tempo em parâmetros bioquímicos, concentrações séricas de 

insulina, glucagon, leptina e fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1). ANEMe os 

dados da composição corporal foram comparados dentro do mesmo tratamento pelo teste t 

pareado e nos tempos (antes e 26 semanas após a castração) pelo teste t não pareado. Foi 

encontrado efeito de tempo para as concentrações séricas de frutosamina, triglicérides, lipídios 

totais e IGF-1. A interação dieta × tempo foi significativa para o glucagon (P <0,05). Não foram 

encontradas diferenças entre dietas na NEM dentro de cada tempo, no entanto, houve redução 

nos cães alimentados com a dieta P60 vinte e seis semanas após a castração (P = 0,042). Alguns 

dos parâmetros bioquímicos mudaram ao longo do tempo, mas todos permaneceram dentro do 

intervalo de referência para animais saudáveis. A redução da NEM após a castração resulta na 

necessidade de controle rigoroso da disponibilidade de energia para manter o peso corporal 

destes animais, que na prática implica em redução na ingestão de alimentos e, 

consequentemente, na redução da ingestão de proteínas e outros nutrientes. É importante 

ressaltar que durante o período experimental, ambas as dietas atendiam as recomendações de 

proteína para cães adultos em manutenção, porém com a redução da NEM, redução mais 

acentuada na ingestão de proteína ocorreu nos animais alimentados coma dieta P60 do que em 

cães alimentados com a dieta P94. Assim, é possível que a ingestão de proteínas por cães 

alimentados com a dieta P60 não fosse suficiente para manter a composição corporal. A massa 

corporal gorda dos cães alimentados com a dieta P60 aumentou (P <0,05) após a castração, 

mesmo sem alteração no peso corporal. Portanto, para o período avaliado no presente estudo, 

uma dieta com 94,0 g de proteína / 1000 kcal de energia metabolizável parece ser uma estratégia 

nutricional benéfica para manter a musculatura e a composição corporal dos cães após a 

castração. 
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