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Introdução

O milho é um dos principais ingredientes dos 
concentrados para animais domésticos, sendo que a sua 
elevada participação nos concentrados para equinos 
podem estar associado ao aparecimento de 
enfermidades [1].

Alimentos concentrados ricos em carboidratos 
solúveis, que produzam elevado índice glicêmico, 
modificam a concentração da glucose ([GLUC]) 
sanguínea rapidamente [6]. Em contrapartida alimentos 
ricos em carboidratos solúveis com baixa digestão pré-
cecal podem modificar o padrão de fermentação no 
intestino grosso [1]. 

Por isso torna-se importante para os técnicos 
envolvidos com os equídeos e/ou com a produção de 
alimentos comerciais, para grupo de animais 
domésticos, o conhecimento do índice glicêmico dos 
alimentos, sejam eles ingredientes únicos ou 
combinados na forma de alimentos concentrados. 

Esse trabalho teve como objetivo determinar o 
índice glicêmico em cavalo que receberem milho 
triturado através da variação na concentração 
plasmática da glicose. 

Material e métodos

    Todos os procedimentos utilizados nesse 
experimento foram aprovados pelo comitê de ética da 
UFRPE

A. Animais e programa de arraçoamento

        
      Foram utilizados quatro equinos da raça Puro-

Sangue Árabe, do sexo feminino, 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 contidas na edição de 2007 do  
NRC [3] para eqüinos, na categoria de manutenção sob 
pastejo. Água e sal mineralizado eram fornecidos ad 
libitum.

B. Protocolo para determinação do índice glicêmico

          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 com heparina, refrigerados, e, imediatamente 
após a colheita, uma alíquota da amostra foi centrifugada 
para extração do plasma. A determinação da [GLUC] foi 
realizada pelo aparelho de medição portátil (Accu-Check 
Advantage, Roche®) validado para uso em cavalo [4] e 
para determinação das proteínas plasmáticas totais (PPT) 
utilizou-se um refratômetro manual. 

C. Análise estatística

          Os resultados foram submetidos a análise da 
variância para medida repetidas (P<0,05) e em seguida 
método de Dunnett, sendo a amostra de jejum a de 
referência, para a comparação múltipla entre as médias, 
sendo o nível de significância estabelecido em 5%, 
utilizando o programa SigamaStat 3.0. Os resultados estão 
expressos em média +/– erro padrão.   

Resultados e Discussão

       Os resultados estão nas figuras 1 e 2, aonde observa-
se que não ocorreram variações significativas na [GLUC] 
mas sim na [PPT]. 

       A [GLUC] manteve-se dentro dos parâmetros 
fisiológicos normais para os eqüinos, que varia de 3,5 até 
5,0mmol/L [2]. Esses resultados não eram esperados mas 



demonstram que o processamento do milho, através da 
sua trituração, não foi capaz de modificar a sua 
digestão pré-cecal, que de forma indireta é avaliada 
pela mensuração da [1;5] nos animais. 

A reduzida digestibilidade pré-cecal do milho 
triturado pode estar associado à modificação do perfil 
de fermentação no cécon e cólon favorecendo o 
aparecimento de laminites e cólicas [1]. Por isso o 
processamento do milho através da extrusamento ou da 
floculação pode aumentar a digestibilidade pré-cecal 
desse grão de cereal [5], reduzindo o transito do milho 
para intestino grosso. Todavia as rápidas modificações 
na [GLUC] estimula a translocação dos transportadores 
de glucose #4, principalmente no tecido adiposo, que 
apresenta elevada expressão dessa proteína [6], 
favorecendo a obesidade. A obesidade nos cavalos esta 
associada a maior ocorrência de enfermidades como as 
laminites e cólicas [1]

A [PPT] foi reduzida desde a primeira hora 
após a ingestão de alimentos até a sexta hora mas 
mesmo assim manteve-se dentro dos valores 
fisiológicos esperados para equinos adultos e sadios [2] 
Essa redução na [PPT]  pode ser creditada a ingestão 
de água, já que durante as fazes de colheita os animais 
tiveram livre acesso à água mas não aos alimentos, de 
modo que não interferissem na possível variação da 
[GLU] após a ingestão do milho triturado.

Conclui-se então que o índice glicêmico do 
milho triturado caracteriza-se por ausência da 

modificação da [GLUC] no plasma de cavalo
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Figura 1. Variação na concentração plasmática da glucose de eqüinos alimentados com milho triturado (P>0,05)

Figura 2. Variação na concentração das proteínas plasmáticas totais de eqüinos alimentados com milho triturado.  Observação: os ** 
indicam que P<0,05 quando comparado com a [PPT] no jejum pelo método de Dunnett




