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Introdução

A utilização da reserva corporal de gordura visa 
a produção de energia via ß-oxidação, principalmente 
durante os exercícios de baixa/média intensidade e 
média/longa duração [1]. Diferentes pesquisas têm 
avaliado a modificação do perfil plasmático dos 
lipídeos tanto após a ingestão de alimentos como após 
os exercícios [2].

No Nordeste, a prática de suplementação com 
milho triturado é largamente utilizada pelos criadores 
de cavalos e outros equídeos, todavia há poucos 
estudos que demonstrem as possíveis modificações nas 
concentrações de colesterol total ([COLE-T]) e 
triglicérides ([TRIG]) que são associadas a ingestão 
deste grão de cereal, que em média possui 8% de 
extrato etéreo bruto [3].

Com isso esse trabalho objetivou a determinação 
da [COLE-T] e [TRIG] no sangue de cavalos após a 
ingestão de milho triturado.

Material e métodos

    Todos os procedimentos utilizados nesse 
experimento foram aprovados pelo comitê de ética do 
DZ/UFRPE.

A. Animais e programa de arraçoamento

      
     Foram utilizados quatro equinos da raça Puro-

Sangue Árabe, do sexo feminino, que não estavam em 
gestação, com peso médio de 353,75kg e percentagem 
de gordura corporal media de 11,25%.

     Os animais recebiam suplementação com feno de 
capim Tifton 85 (Cynodon nlemfuensis) de modo a 
seguir as indicações do NRC/2007 [3] para equinos em 
manutenção sob pastejo. Água e sal mineralizado eram
fornecidos ad libitum.

B. Protocolo para determinação da [COLE-T] e [TRIG]

     
           No dia anterior ao início das colheitas de sangue os 
animais foram estabulados no setor de grandes animais do 
Setor de Equinos do Departamento de Zootecnia, aonde 
permaneceriam 12 horas sob jejum alimentar mas com livre 
acesso à água.

     No dia da colheita de sangue os animais receberam 
1,0kg do milho triturado (PB 11,7%; EE 8,95%; 
carboidratos não estruturais 49,49%; FDN 27,36%; MS 
89,2%; RM 2,5%), em cochos individuais. Durante todo o 
período de colheita os animais tiveram livre acesso à água, 
mas não aos outros alimentos. 

       As colheitas de sangue venoso foram realizadas nas 
seguintes fases: antes do fornecimento do milho (jejum), 
0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 e 6,0 horas após o fornecimento 
do milho triturado. 

Para a colheita de sangue utilizou-se tubos tipo 
vaccutainer sem anticoagulantes. Imediatamente após a 
formação do coágulo, a amostra foi centrifugada para 
extração do soro, que foi congelado rapidamente para 
análises posteriores. 
           A [COLE-T] foi determinado a partir do soro, 
utilizando método enzimático colorimétrico com fator 
clareante de lipídeos, contidos em kit comercial (Human do 
Brasil®). Também a [TRIG] foi determinada a partir do 
soro e pelo método enzimático a partir do uso de kit 
comercial (LABORLAB®). 
           A realização das provas bioquímicas seguiu a 
orientação de cada fabricante dos kits e as leituras das 
absorbâncias foram realizadas no aparelho 
ThermoSpectronic Genesys 20, no Laboratório de Biologia 
Molecular Aplicada à Produção Animal – BIOPA, da 
UFRPE.

C. Análise estatística

           Os resultados foram submetidos a análise da 
variância e o método de Dunnett foi utilizado para a 
comparação múltipla entre as médias, sendo o nível de 
significância estabelecido em P<0,05, utilizando-se o 
programa SigamaStat 3.0. Os resultados estão expressos em 



média +/– erro padrão.   

Resultados e Discussão

      Os resultados (figuras 1) indicam modificação 
significativa nas [COLE-T] e [TRIG] dos animais após 
a ingestão do milho triturado, sendo que a maior 
[COLE-T] foi observada 5 horas apos o fornecimento 
do alimento e a maior [TRIG] apenas 1 hora.  

      A elevação inicial da [TRIG] deve-se a maior 
disponibilidade dos lipídeos oriundos da alimentação 
na forma de triglicérides, já que o colesterol não é fonte 
direta de energia para o metabolismo. 

     Os triglicérides são importantes fontes de energia 
pra os cavalos de esporte e nos últimos anos tem sido 
estimulado a suplementação de animais de provas de 
resistência com concentrados com concentrações de 
extrato etéreo acima de 8% [2]. Nos animais de prova 
de resistência, como as provas de marcha, ou prova 
com muita repetição, como os cavalos de “bater-
esteira”, os lipídeos são importantes fontes de energia. 

      A elevação da [COLE-T] quase ao final da 
experimentação pode estar associada ao elevação da 
disponibilidade de gorduras endógenas para produção 

de lipídeos como o triglicérides. Esses compostos possuem 
pouca importância para a disponibilidade de energia 
durante os exercícios de resistência ou com muitas 
repetições, mas deve ser avaliado no sangue dos animais 
para um melhor entendimento do metabolismo das gorduras 
nos cavalos. 
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Figura 1. Variação nas [COLE-T] e [TRIG] sanguínea de eqüinos após a ingestão de milho triturado. Observação: os ** indicam 

que P<0,05 quando comparado com a concentração dos metabólitos no jejum pelo método de Dunnett


