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RESUMO 

 

MENEZES, M. L. Parâmetros sanguíneos de equinos alimentados com níveis 

crescentes de polpa cítrica. 2014. 55f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 

2014.  

O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito dos níveis de inclusão de 

polpa cítrica sobre parâmetros sanguíneos de equinos, vinculados ao metabolismo 

energético dos cavalos. Foram utilizados cinco animais, com idade média de 3,5 

anos e peso vivo de 460,6±76,86kg, sem raça definida, arraçoados duas vezes ao 

dia, às 7:00 e às 16:00. As dietas foram formuladas para atender a demanda de 

animais em mantença, sendo 60% da energia proveniente do volumoso e 40% do 

concentrado, contendo níveis crescentes de inclusão de polpa cítrica (0, 7, 14, 21 e 

28%). A coleta de sangue ocorreu nos tempos: antes da alimentação, uma, três, 

seis, nove horas após a alimentação. As amostras de sangue foram coletadas 

através de venopunção da jugular utilizando tubos coletores a vácuo para 

determinação de albumina, triglicérides, colesterol, glicose, insulina e ácidos graxos 

de cadeia curta. Foram calculadas a área abaixo da curva e o pico da glicose e 

insulina, para as quais não foram observados efeitos (P>0,05). Não houve efeito 

(P>0,05) da dieta sobre as concentrações sanguíneas dos parâmetros. Não houve 

efeito (P>0,05) do tempo de coleta sobre as variáveis: ácidos graxos de cadeia 

curta, colesterol, triglicérides e albumina, porém foi observado efeito (p<0,05) para 

as concentrações de glicose (y = -0,521x² + 4,133x + 84,647) e insulina (y = -0,097x² 

+ 0,795x + 1,616). A polpa citrica é um ingrediente promissor na alimentação de 

equinos, sem causar alteração nas concentrações sanguineas de glicose, insulina, 

colesterol, triglicerides e ácidos graxos de cadeia curta. Dietas com alta inclusão de 

fibra e participação de ingredientes com fibras de fácil fermentação são benéficas a 

dietas de equinos pois mantem as curvas glicêmicas e insulinêmicas próximas aos 

valores basais além de postergar a queda glicêmica pós prandial.  

 

Palavras-chave: cavalo, fibra solúvel, nutrição, pectina, plasma 
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ABSTRACT 

 

MENEZES, M. L. Blood parameters in horses fed with increasing levels of citrus 

pulp. 2014. 55f . Dissertação (Mestrado). Faculdade de Zootecnia e Engenharia de 

Alimentos, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014.  

 

The present study aimed to evaluate the effect of levels of citrus pulp on blood 

parameters of horses tied to energy metabolism of horses. Five animals were used, 

with an average age of 3,5 years and body weight of 460,6 ± 76,86 kg mongrel, hand 

fed twice daily at 7:00 and 16:00. Diets were formulated to meet the demand of 

animals in maintenance, 60% of energy from the forage and 40% concentrate, 

containing increasing levels of citrus pulp (0, 7, 14, 21 and 28%). Blood collection 

occurred at times: before eating, one, three, six, nine hours after feeding. Blood 

samples were collected via jugular venipuncture using vacuum collectors for the 

determination of albumin, triglycerides, cholesterol, glucose, insulin and short-chain 

fatty acids tubes. The area under the curve and the peak glucose and insulin, for 

which no effect (P>0,05) were observed, were calculated. There was no effect (P> 

0,05) of diet on blood concentrations of parameters. There was no effect (P>0.05 ) 

and time of collection on the variables: short-chain fatty, cholesterol, triglycerides and 

albumin acids, but effect ( p < 0.05 ) was observed for glucose concentrations (y = - 

0.521x² + 4.133 x 84.647) and insulin (y = -0.097x ² + 0.795 + 1.616 x). The citrus 

pulp is a promising ingredient in feed for horses without causing changes in blood 

concentrations of glucose, insulin, cholesterol, triglycerides and short-chain fatty 

acids. Diets with high fiber inclusion and participation of ingredients with easily 

fermentable fibers are beneficial because the diets of horses keeps the glucose and 

insulin curves near the baseline plus delay the postprandial glycemic fall. 

 

 

Keywords: horse, soluble fiber, nutrition, pectin, plasma 
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1. Introdução 

 

O complexo do agronegócio equino no Brasil movimenta cerca de R$ 7,3 

bilhões por ano e gera em torno de 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos 

(MAPA, 2013) sendo o rebanho brasileiro o quarto maior do mundo composto por 

aproximadamente oito milhões de equídeos (incluindo muares e asininos) (IBGE, 

2013). 

Juntamente com a expansão do rebanho, ocorre a preocupação com a 

qualidade de vida dos animais e a busca de uma boa alimentação torna-se um dos 

fatores mais importantes para atender as necessidades dos animais (TRIBUCCI, 

2011). 

Os equinos são animais herbívoros não ruminantes, capazes de suprir grande 

parte ou a totalidade da sua demanda nutricional pela ingestão de gramíneas 

(BRANDI e FURTADO, 2009). Esta espécie aproveita a fração fibrosa da dieta por 

apresentar flora microbiana no ceco e no cólon, capaz de digerir a fibra de maneira 

semelhante ao que ocorre nos ruminantes (FRAPE, 2008). Para maximizar o 

crescimento e a produtividade dos equinos, têm sido utilizadas dietas com altas 

porcentagens de grãos (OLIVEIRA et al. 2003), os quais tem como desvantagem a 

apresentação de elevadas proporções de amido, hoje não mais recomendadas para 

dietas de equinos (VERVUERT et al. 2004), o que pode acarretar distúrbios 

metabólicos como cólicas e laminite (HOFFMAN et al. 2001).  

A substituição de cereais do concentrado, ricos em amido, por ingredientes 

alternativos como a polpa cítrica, a polpa de beterraba e a casca de soja (FURTADO 

et al. 2011), tornam a dieta mais segura.Pois os grãos vêm sendo substituídos pelos 

ingredientes que contem “Super fibras”, visto que são alimentos energéticos para os 

equinos (DUREN, 2000).  

O metabolismo energético pode ser dividido em duas principais rotas 

metabólicas, o metabolismo da glicose e o metabolismo dos lipídios (MCARDLE, 

2001). A glicemia do equino é mantida por duas rotas metabólicas predominantes, a 

ingestão de carboidratos e a via gliconeogênica, através predominantemente do 

propionato (FRAPE, 2008). Dietas com altas concentrações de concentrado ou que 

apresentem processamento do concentrado, apresentem maiores índices e curvas 

glicêmicas e insulinêmicas (GOBESSO et al. 2009), enquanto que quando se 

adiciona fibra à dieta, menores curvas glicêmicas são observadas e não são 
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observados picos (STANIAR et al. 2007), situação benéfica ao metabolismo do 

equino. 

Os ingredientes ricos em fibras podem diminuir a resistência à insulina e 

promover respostas glicêmicas mais baixas (BRAGA, 2008).  Hodge et al (2004), 

sugeriram que a fibra oferece benefícios a saúde humana, diminuindo a digestão e 

absorção dos nutrientes, favorecendo a diminuição dos níveis séricos de colesterol e 

de triglicérides em jejum e pós-prandiais.  

O metabolismo energético do cavalo pode ser avaliado através de algumas 

variáveis sanguíneas como triglicérides, colesterol e ácidos graxos de cadeia curta 

(WITTWER, 2000). São escassos os estudos sobre a ação das fibras no 

metabolismo energético de equinos. As variáveis de triglicérides e colesterol são 

avaliadas corriqueiramente em experimentos com a utilização de óleo na dieta de 

equinos (HINEY E POTTER, 1996).  

Behall et al. (1997), Kerckhoffs et al. (2003) e Behall et al. (2004), 

demonstraram que dietas suplementadas com farelo de aveia e cevada (fontes de 

fibras solúveis)  promovem decréscimo significativo do colesterol sérico total em 

humanos hipercolesterolêmicos, através principalmente das β-glucanas, presentes 

nestes alimentos, que possuem capacidade de aumentar a síntese de ácidos biliares 

e reduzir a absorção do colesterol, resultando na diminuição do colesterol sanguíneo 

(KERCKHOFFS et al., 2003). 

Os ácidos graxos de cadeia curta são transportados pela albumina plasmática, 

sendo degradados para a obtenção de energia (BOFFI, 2006). A concentração 

plasmática de triglicerídeos pode variar dependendo em grande parte, das dietas 

consumidas, do armazenamento ou mobilização do tecido adiposo e da síntese 

hepática (ARGENZIO, 1984).  

Vervuert et al. (2004), trabalhando com seis equinos alimentados com 

diferentes formas de processamento do milho: moído, cozinhado, micronizado, 

floculado e estalado, avaliaram os efeitos de diferentes técnicas de processamento 

sobre a glicose e insulina no plasma, porém não foi observado efeito dos 

tratamentos sob os parâmetros analisados, indicando que a absorção da glicose e 

insulina é verificada através da Área Abaixo da Curva (AAC) que representa a 

quantidade total absorvida durante o intervalo de tempo determinado. Quanto mais 
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alto o valor da área abaixo da curva, mais alto é o índice glicêmico do alimento (PI-

SUNYER, 2002). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos níveis de inclusão de polpa 

cítrica sobre parâmetros sanguíneos de equinos, vinculados ao metabolismo 

energético dos cavalos.   

2. Revisão de Literatura 

 

2.1 Características anatômicas e fisiológicas do trato digestório dos equinos 

 

Os equinos são classificados, segundo a anatomia do seu trato digestório, 

como sendo herbívoros não ruminantes, com ceco e colón funcionais, apresentando 

algumas vantagens sobre os estritamente não ruminantes e os ruminantes, pois a 

forma anatômica e a motilidade do ceco e do cólon dos equinos favorece o maior 

tempo de retenção do alimento, em relação aos outros compartimentos do trato 

gastrointestinal, o que possibilita a ação dos microrganismos na digestão dos 

constituintes da parede celular das forragens (MEYER, 1995). Tais características 

anatômicas e fisiológicas permitem que os equinos possam absorver os carboidratos 

e lipídeos antes da ação da microbiota do intestino grosso (RAMOS, 2003).  

O trato digestório (TD) dos equinos é dividido em boca, esôfago, estômago, 

intestino delgado e intestino grosso. Cada segmento desempenha funções 

específicas na digestão e absorção dos nutrientes, com destaque para os intestinos 

delgado e grosso nesse processo (MORGADO E GALZERANO, 2009). A apreensão 

dos alimentos pelos equinos efetua-se com o auxílio dos lábios, língua e dentes, 

sendo necessário para a mastigação uma dentição completa e sem anomalias. 

Devido à grande mobilidade dos lábios, os equinos podem selecionar os alimentos 

mais palatáveis. A duração da mastigação depende da natureza do alimento, ou 

seja, demoram cerca de 10 minutos para mastigar 1 kg de aveia ou ração 

peletizada, enquanto demoram 40 minutos para mastigar 1 kg de feno, produzindo 

diariamente de 10 a 50 litros de saliva, de acordo com a dieta (MEYER, 1995). 

O estômago do cavalo adulto de porte médio é relativamente pequeno, 

correspondendo a aproximadamente, 8 a 10% do trato digestório, ajustado para uma 

recepção contínua de pequenas quantidades de alimento (CUNHA, 1991) e a taxa 
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de passagem no estômago é de 1 a 5 horas dependendo diretamente da frequência 

da ingestão e do tipo de alimento.  (MEYER, 1995). O estômago raramente fica 

completamente vazio e a ingestão de alimento estimula a passagem do conteúdo 

gástrico ao duodeno, promovendo o trânsito normal entre esses compartimentos 

(GUERRING & HUNT, 1986).  

Segundo Weynberg et al. (2006), a passagem do alimento pelo estômago e 

intestino delgado é rápida, ocorrendo em média no período de 5 horas, 

considerando que o maior tempo de retenção é registrado no ceco e cólon, de 35 

horas, em média. No estômago ocorrem processos fermentativos, favorecidos pela 

presença de extensas áreas da mucosa desprovidas de glândulas gástricas, onde 

são formados ácidos graxos de cadeia curta, sendo que o ácido acético representa 

mais de 90% do total, e as concentrações relativas dependem da natureza da dieta 

e dos microrganismos presentes (MEYER, 1995). 

O intestino delgado (ID) do equino adulto, de porte médio, tem cerca de 20 

metros de comprimento e é dividido em duodeno, jejuno e íleo, compreendendo  

aproximadamente 30% do trato digestório (CUNHA, 1991). No intestino delgado, 

ocorre principalmente digestão enzimática pela ação das enzimas pancreáticas, 

proteases, amilase e lipases sendo observado também quantidade considerável de 

microrganismos anaeróbicos que aumenta à medida que se aproxima da sua porção 

final, sendo o principal local de digestão e absorção de lipídeos, carboidratos 

solúveis e parte da proteína dos alimentos (MEYER, 1995).  Grande parte da 

absorção de glicose ocorre na região proximal do ID. Os fatores que diminuem o 

tempo de retenção da dieta neste segmento podem afetar a absorção da glicose, 

como o tipo e quantidade de forragem da dieta, por afetar a taxa de passagem da 

dieta neste compartimento (BRANDI E FURTADO, 2009). Os equinos não possuem 

vesícula biliar, mas a secreção da bile e do suco pancreático é contínua. O tempo de 

trânsito no intestino delgado é rápido e a maior parte da digesta tem taxa perto de 30 

cm/min (WEYNBERG et al., 2006). 

O intestino grosso dos equinos é muito desenvolvido, e seu volume representa 

60% do volume total do trato digestório, dividindo-se em ceco, cólon e reto, sendo o 

cólon subdividido em cólon ventral direito e esquerdo, cólon dorsal direito e 

esquerdo, e cólon distal (MEYER, 1995). No intestino grosso acontece a maior parte 

da fermentação microbiana (TISSERAND, 1988). Este compartimento é o local 
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primário de digestão dos carboidratos estruturais, que são digeridos por enzimas 

produzidas pelos microrganismos ali presentes, e absorvidos na forma de ácidos 

graxos de cadeia curta, principalmente acetato, propionato e butirato (HINTZ et al., 

1971). 

A forma anatômica e a motilidade do ceco e do cólon dos equinos favorece o 

maior tempo de retenção do alimento, em relação aos outros compartimentos do 

trato gastrointestinal, o que possibilita a ação dos microrganismos na digestão dos 

constituintes da parede celular das forragens. Assim, a utilização de nutrientes da 

parede celular das forragens, pelos microrganismos do ceco e cólon, depende do 

tempo de permanência da digesta nestes compartimentos. No entanto, o tempo de 

permanência do alimento nos diversos segmentos do trato digestório do cavalo 

depende de vários fatores, tais como: a individualidade, o tipo de atividade física e a 

natureza da dieta (MEYER, 1995). Durante a passagem da digesta pelo trato 

gastrointestinal, ocorre a mistura das secreções, hidrólise enzimática, absorção de 

produtos resultantes, fermentação bacteriana e absorção dos produtos da 

fermentação (WEYENBERG et al., 2006). 

Como produto da fermentação microbiana obtém-se ácidos graxos de cadeia 

curta, principalmente, no caso das forragens, o acetato e o butirato, sendo que a 

obtenção de propionato e ácido lático ocorrem principalmente quando crescentes 

porções de amido não digerido atingem o IG. O acetato e o butirato podem fornecer 

carbonos para a síntese de lipídios, enquanto o propionato é substrato 

gliconeogênico e contribui para o metabolismo da glicose. Em pôneis, 7% da glicose 

derivam do propionato (FRAPE, 2008). 

 

2.2 Nutrição dos equinos 

 

As exigências de nutrientes para manutenção dos equinos incluem aquelas 

para a manutenção, de regulação da temperatura corporal, circulação sanguínea, 

batimentos cardíacos, ou mais especificamente, para a manutenção da homeostasia 

destes animais (LEWIS, 2000). Estas exigências são diretamente dependentes do 

tamanho (peso vivo) do animal, do ambiente (regiões frias ou quentes) e da 

eficiência dos processos digestivos e metabólicos de cada indivíduo (NRC, 2007). 
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A alimentação nacional dos equinos baseia-se na relação pastagens e fenos 

(volumosos mais usuais) versus concentrado, que varia de acordo com as 

exigências nutricionais de cada categoria (FURTADO et al., 2011). Pela seleção que 

os equinos sofreram e pela presença das adaptações anatômicas e fisiológicas que 

apresentam atualmente, os equinos são animais que deveriam sempre ter sua 

criação e utilização em condições que permitissem sua permanência em pastagens 

de boa qualidade e oferta de forragem adequada ao número de animais 

(DOMINGUES, 2009).  

A dieta de equinos também deve ser orientada em função do trabalho físico ao 

qual está submetido, levando em consideração a funcionalidade do animal (NRC, 

2007). De acordo com o estado nutricional dos animais e com a qualidade e 

quantidade das pastagens, deve-se fornecer proporções variáveis de volumosos e 

de concentrados (SANTOS et al., 1997). Os fenos constituem alimentos tradicionais 

para equinos em todo o mundo. No Brasil, os fenos mais tradicionalmente utilizados 

são os de gramíneas, como o de Coast-Cross (Cynodon dactylon (L.) Pers.) e de 

Tifton (Cynodon nlemfuensis) (FURTADO et al., 1999). 

Os principais ingredientes utilizados na formulação de rações para equinos são 

o milho, o farelo de soja e o farelo de trigo (FURTADO et al., 2011).  Os 

concentrados tradicionais possuem grãos que apresentam elevado teor de amido e 

que promovem respostas glicêmicas elevadas. Entretanto, o ingrediente rico em 

fibras, diminui esta resposta (BRAGA, 2008). A substituição de cereais concentrados 

ricos em amido por ingredientes alternativos, como a casca de soja, polpa cítrica ou 

polpa de beterraba, ricos em fibras de fácil fermentação podem diminuir os riscos de 

problemas relacionados à fermentação do amido no intestino grosso (LINDBERG; 

KARLSSON, 2001) como laminite e cólicas (HOFFMAN et al., 2001). As fibras 

provenientes destes ingredientes apresentam características benéficas, como: 

retardar o esvaziamento gástrico e o trânsito intestinal, aumentar a absorção de 

água (reduzindo a ocorrência de diarréia), aumentam a tolerância à glicose e 

diminuem os níveis de colesterol total (SANTOS, 2009).  

Em geral, apresentam maior concentração de energia, atribuídas a elevada 

concentração de fibra de fácil fermentação e baixa lignina, sendo, portanto, mais 

disponíveis aos microrganismos (DUREN, 2000). 
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2.3.  Polpa Cítrica 

 

No Brasil, a crescente produção de grãos e hortifrutigranjeiros tem aumentado 

nos últimos anos a disponibilidade não apenas de grãos de cereais, mas também de 

coprodutos possíveis de utilização na alimentação (CONAB, 2013). Segundo Neves 

et al., (2010), o país destaca-se na produção e exportação da polpa cítrica 

peletizada. 

O setor agroindustrial brasileiro gera anualmente milhões de toneladas de 

resíduos, cujo destino é problemático para as agroindústrias, em decorrência do alto 

impacto ecológico que causariam se lançados ao meio sem tratamento adequado. 

Tais resíduos podem e devem ser utilizados como substitutos de ingredientes 

energéticos (como o milho), e/ou proteicos (como a soja), e na formulação de rações 

balanceadas, podendo também contribuir como frações fibrosas. O uso desses 

ingredientes disponíveis no país e de baixo custo pode contribuir para a redução do 

custo da alimentação animal para o produtor e, ao mesmo tempo, incentivar a 

produção agropecuária (PERALI, 2001).  

A polpa cítrica, coproduto da indústria citrícola, é obtida da extração da porção 

liquída de laranjas, limões, tangerinas, limas e abacaxi, resultando em resíduo de 

polpa (casca, medula e semente). Após secagem e peletização (FRAPE, 2008), 

pode ser utilizada em rações constituindo ingrediente de alta densidade energética 

(BAMPIDIS & ROBINSON, 2006). É um concentrado energético rico em pectina 

(HALL et al., 1999; MIRON et al., 2001). 

Ingredientes que apresentam fibras de fácil fermentação são alternativas de 

ingredientes energéticos para equinos e são considerados “Super Fibras” (DUREN, 

2000) por aportarem elevadas concentrações energéticas, apresentam segurança e 

garantem a saúde do trato digestório. Dentre os ingredientes que contém este tipo 

de fibras destaca-se a polpa cítrica (coproduto).  

Retore (2009) afirmou que a porção de açúcares totais é significativamente alta 

(entre 11 e 43,1%) e os níveis de amido são baixos com valores entre 0,1 e 0,14% 

(DEAVILLE, 1994). Possui alta capacidade de retenção de água (aumento da 

viscosidade) e elevada adsorção de sais biliares quando comparada a outros 

materiais fibrosos (VAN SOEST, 1994).  



20 
 

De acordo com o NRC (2007), a polpa cítrica peletizada apresenta em sua 

composição química os seguintes valores para matéria seca (MS), proteína bruta 

(PB), extrato etéreo (EE), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente 

ácido (FDA), cálcio (Ca), fósforo (P) e energia digestível (ED) de: 85,8; 6,9; 4,9; 24,2; 

22,2; 1,92; 0,12; 2,85 Mcal/kg, respectivamente.  

Para Bampidis & Robinson (2006), a polpa cítrica apresenta valores próximos 

para as fibras solúvel e solúvel em detergente neutro (29,51 e 30,94%, 

respectivamente). Pois é um carboidrato estrutural de alta e rápida degradação, 

estando prontamente disponível (ROCHA FILHO, 1998), a qual fermenta gerando 

ácidos mais fracos, como o acético (BEM-GHEDALA et al., 1989) e não ácido lático. 

Uma vez que o produto final da sua fermentação é primordialmente o acetato, este 

pode ser utilizado como substrato de reposição do glicogênio muscular em cavalos 

atletas, já foi observado que este substrato tem importante função neste processo 

(PRATT et al., 2005). 

As pectinas pertencem ao grupo de polissacarídeos não-amiláceos com 

elevados teores de ácido galacturônico, ramnose, arabinose e galactose, estando 

presentes caracteristicamente na lamela média e na parede primária da célula 

vegetal (MORGADO & GALZERANO, 2009). As leguminosas contêm mais 

substâncias pécticas (de 7 a 14%), que as gramíneas (de 2 a 5%) (EZEQUIEL & 

GALATI, 2005).  

As substâncias pécticas entre os polissacarídeos da parede celular vegetal são 

os que possuem maior importância no processo de retenção de água (EASTWOOD, 

1992), e são as que mais alteram a viscosidade da digesta, mas como sua 

degradação tende a ser quase completa pela microbiota, ocorre à liberação das 

substâncias complexadas à parede celular contribuindo para um trânsito mais lento 

e maior atividade fermentativa na região ceco-cólica de herbívoros não ruminantes 

(VAN SOEST, 1994). 

A pectina possui a vantagem de não produzir ácido láctico durante a sua 

fermentação, a estrutura natural da pectina, promove potencial tamponamento 

eficiente por meio de sua capacidade de troca de cátions e ligações com íons 

metálicos; essas características fisioquímicas provavelmente explicam a 

fermentação da pectina (VAN SOEST et al., 1991). 
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2.4. Parâmetros sanguíneos dos equinos 

 

O plasma sanguíneo representa a fração do meio interno na qual é fácil fazer 

as dosagens dos constituintes bioquímicos, visto que estes podem ser obtidos por 

simples tomada de sangue em uma veia superficial (MARCENAC et al.,1990). A 

determinação do perfil metabólico mediante a avaliação de variáveis bioquímicas 

constitui ferramenta indispensável na avaliação da nutrição. Por meios bioquímicos é 

possível determinar em amostras de fluidos dos animais a concentração de 

metabólitos indicadores de energia, proteínas e minerais, comparando seus 

resultados com valores de referências populacionais (WITTWER, 2000). A 

mensuração plasmática da glicemia, insulinemia, albumina, colesterol, triglicerídeos 

e ácidos graxos de cadeia curta permite identificar a contribuição que o substrato 

alimentar ingerido no metabolismo energético do equino. A literatura sobre o uso de 

fibras de fácil fermentação para equinos e seu efeito nestes parâmetros sanguíneos 

mostra-se ainda pouco conclusiva. 

 

2.4.1 Glicemia  

 

A glicose é a maior fonte de energia dos animais, e a glicólise proporciona a 

melhor reação enzimática para produção de ATP nas células e o transporte de 

glicose para o interior das células é o primeiro passo para sua utilização (ARAI et al., 

1994). A concentração plasmática de glicose após a ingestão de alimento, chamada 

de resposta glicêmica, pode ser influenciada pelo tamanho da partícula do alimento, 

grau de processamento térmico, composição lipídica e fibra, estrutura bioquímica do 

carboidrato, conteúdo e intervalo de tempo com a refeição anterior (GUEZENNEC, 

1995). Equinos alimentados com concentrado farelado podem apresentar pico de 

glicose plasmática 150 minutos após a ingestão (HEALY et al., 1995). 

A glicose circulante é usada diretamente para suprir a demanda energética 

imediata para atividade muscular e atividade do tecido nervoso. O processo de 

armazenamento é estimulado pelo hormônio insulina, que responde ao aumento da 

glicose sanguínea e também promove a remoção da gordura por meio da ativação 

da lipoproteína lípase, presente no tecido adiposo (FRAPE, 2008).  
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Os equinos sujeitos a dietas baseadas em forrageiras e sem adição de 

concentrado, desenvolvem capacidade maior de gliconeogênese e podem resistir à 

depressão de glicose no sangue mais prontamente durante o jejum. Raças com 

maiores sensibilidade a insulina apresentam maior flutuação de glicose sanguínea 

do que pôneis recebendo a mesma dieta nos mesmos momentos do dia (FRAPE, 

2008). 

As fibras tendem à evitar a resistência à insulina e promover respostas 

glicêmicas mais baixas (Braga, 2008). Hodge et al (2004) sugeriram que a fibra 

oferece benefícios a saúde humana, diminuindo a glicose plasmática pós-prandial. A 

velocidade e quantificação do aumento dos níveis de glicose e insulina sanguínea 

após a refeição dependem da composição do alimento, quantidade consumida, 

repleção gástrica, concentração e tipo de carboidratos que compõem a dieta, além 

da capacidade de absorção de glicose e utilização pós-absortiva. (JONES, 2003). 

Dietas ricas em fibras possuem baixo índice glicêmico, porque a viscosidade da 

fibra solúvel reduz a velocidade e a quantidade de glicose absorvida pelo organismo 

prolongando o período de reincidência da fome reduzindo o consumo calórico nas 

refeições posteriores (SARTORELLI; CARDOSO, 2006; TEIXEIRA NETO, 2003). As 

flutuações entre os níveis de pico e de repouso variam de acordo com o tipo de 

dieta, na qual os alimentos contendo mais grãos e menos forragem causam maiores 

picos e menores depressões (GUEZENNEC et al., 1995; RALSTON e BAILE, 1982).  

O índice glicêmico (IG) é caracterizado pelo perfil de absorção dos carboidratos 

de um alimento e sua resposta metabólica após as refeições, sendo esta resposta a 

carga glicêmica liberada no organismo. Frape (2008) afirma que a resposta da 

glicose plasmática é mensurada como a área abaixo da curva (AAC), portanto 

quanto mais rápido a glicose for retirada do sangue (quanto maior a tolerância) 

menor a área. Essa retirada de glicose do sangue resulta da absorção, 

particularmente pelas células hepáticas e musculares, onde a glicose é convertida 

em glicogênio e também em gordura. 

Staniar et al. (2007) utilizando equinos mantidos em pastagem ou 

suplementados com: dietas alto carboidrato e baixo carboidrato, não observaram 

diferença nas concentrações de glicose basal entre os tratamentos de somente 

pastagem e baixo carboidrato, indicando que dietas com baixas concentrações de 
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açúcares e amido não oferecem flutuações na curva glicêmica e insulinêmica dos 

equinos. 

Segundo Hiney & Potter (1996) dietas com baixo índice glicêmico são utilizadas 

para diminuir os picos glicêmicos e as resposta insulinêmicas, o que pode ser 

benéfico para cavalos em exercício manterem sua glicemia.  

A fibra solúvel é responsável pelo aumento do tempo de trânsito intestinal e 

está relacionada à diminuição do esvaziamento gástrico; ao retardo da absorção de 

glicose; diminuição da glicemia pós-prandial e a redução do colesterol sanguíneo 

devido às suas propriedades físicas que conferem viscosidade ao conteúdo luminal 

(WILLIAMS, 1995). 

Vervuert et al. (2006) adicionaram à uma dieta de fubá de milho, fibra purificada 

solúvel (pectina) e insolúvel (lignocelulose), e concluíram que estas não afetam os 

níveis de glicose pós-prandial e resposta insulinêmica em equinos, o que sugere que 

estratégias de alimentação para os cavalos com elevada necessidade de energia 

deve incluir redução do amido por refeição, e adição de fibras purificadas. Stull & 

Rodiek (1988) concluíram que a ingestão de carboidratos induz níveis de glicose e 

insulina, em equinos, quantitativamente semelhantes aos humanos; entretanto, o 

pico de absorção de glicose nos cavalos ocorreria mais tarde que nos humanos. 

Segundo Gonzalez e Silva (2006), cavalos saudáveis mantêm a concentração 

plasmática de glicose dentro dos limites de 75 e 115mg/dL. Isso é necessário, já que 

a glicose representa a fonte de energia preferida para a maioria dos tecidos. Em 

pôneis, os níveis saudáveis de descanso podem estar entre 50 e 59 mg/dL, mas 

raças de cavalo podem geralmente ter níveis de descanso maiores, estando os 

Puro-Sangue Inglês (PSI) em torno de 79 a 85mg/dL. Em cavalos, as concentrações 

aumentam drasticamente, do inicio de uma refeição para 117mg/dL, ou mais, após 

2h. O retorno às concentrações de jejum é bem mais lento que em seres humanos e 

mais lento ainda nos pôneis (FRAPE, 2008).  

 

2.4.2 Insulinemia 

 

A insulina desempenha papel importante no metabolismo geral, causando 

aumento do metabolismo dos carboidratos, armazenamento do glicogênio, síntese 

dos ácidos graxos, absorção dos aminoácidos e armazenamento da proteína. É um 
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importante hormônio anabólico que atua sobre vários tecidos, incluindo o fígado, o 

tecido adiposo e o músculo (Vieira et al, 2005).  

A secreção da insulina é constante, mas a quantidade do hormônio secretada 

depende do estado de alimentação. Durante o jejum, a secreção de insulina é baixa, 

sendo chamada de secreção basal, e importante para evitar a produção excessiva 

de corpos cetônicos. Por outro lado, após refeições ricas em carboidratos, lipídios e 

proteínas, há um pico de secreção de insulina que rapidamente reduz os níveis 

glicêmicos (Del PRATO et al., 2002).  

De acordo com Frape (2008), o pico de insulina sanguínea é logo depois do 

pico de glicose e as concentrações podem atingir quatro a oito vezes os valores de 

jejum, 1 às 2h após uma alimentação com alta quantidade de amido. A insulina pode 

permanecer acima das concentrações de jejum ao longo do dia, novamente de 

forma diferente da resposta humana a uma refeição única, impedindo que o excesso 

de glicose sanguínea saia na urina, por meio do aumento da absorção desta pelos 

tecidos e, assim, diminui a concentração sanguínea. Entretanto, para evitar a 

hipoglicemia, seus efeitos são contrabalanceados pelos efeitos de outros hormônios 

(por exemplo, glucagon, cortisol, catecolaminas, epinefrinas e norepinefrina). O 

sistema é, mantido em equilíbrio dinâmico (MELO et al., 2010). 

Hoffman (2009) sugere que a resistência à insulina é geralmente definida como 

um estado metabólico anormal quando as concentrações normais de insulina 

circulante não conseguem induzir uma resposta fisiológica normal em tecidos-alvo. 

Mais especificamente, estão envolvidas as células musculares, adiposas e 

hepáticas, que ao se tornarem resistentes à insulina requerem maiores 

concentrações circulantes de insulina para estimular a captação de glicose.  

Treiber et al (2008) trabalhando com animais de enduro em repouso e em 

exercício, recebendo diferentes fontes de energia da dieta (açúcar e amido e lipídios 

e fibras), observaram maiores concentrações de glicose em animais em repouso 

recebendo açúcar e amido. Os cavalos adaptados à dieta com lipídios e fibra 

utilizaram menos glicose em exercício leve.  

Gobesso et al. (2009) avaliando a resposta plasmática de insulina em equinos 

alimentados com dietas contendo concentrados energéticos, formulados com 

diferentes fontes de amido, tais como aveia, milho, sorgo e uma mistura de milho e 

aveia, verificaram que os picos de insulina plasmática podem até triplicar com o 
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aumento do amido na dieta, quando comparado com os valores anteriores à 

ingestão do alimento, e o momento do pico é inversamente proporcional à 

quantidade de amido ingerida. Na avaliação da curva plasmática de insulina foi 

possível observar que o pico ocorreu duas horas e meia nos tratamentos sorgo e 

milho/aveia, e três horas e meia nos tratamento milho e aveia após a alimentação. 

Baixas respostas insulínicas são reportadas em animais que consomem 

somente forragem, quando comparados com aqueles alimentados com altas 

quantidades de grãos (Jones, 2003). Jenkins (1987) sugerem que a redução da taxa 

de absorção de carboidratos pelo trato digestório, limita o aumento da glicemia pós 

prandial. Uma elevada quantidade fornecida de concentrado leva a respostas 

glicêmicas elevadas ao passo que o alimento fibroso diminui esta resposta.  

Dugat et al (2011) citaram valores de referência de insulina para equinos no 

repouso entre 4,9 μUI/mL e 45,5μUI/mL. Nadeau et al (2006) registraram valores de 

insulina de 2,7-8,2μUI/mL para equinos da raça Morgan e de 2,3-12,0μUI/mL para 

equinos da raça Puro Sangue Inglês. McGowan (2008) citou que valores inferiores a 

62μUI/mL são considerados normais quanto à insulinemia. Ralston (2002) citou 

valores de referência para insulina entre 5μUI/mL a 20μUI/mL. 

 

2.4.3 Albumina 

 

A albumina é a principal proteína plasmática sendo sintetizada no fígado, ela 

representa de 50 a 65% do total de proteínas séricas. Contribuindo com 80% da 

osmolaridade do plasma sanguíneo, constituindo também importante reserva 

protéica, assim como um transportador de ácidos graxos de cadeia curta, (GUYTON, 

2002). A concentração de albumina pode ser afetada pelo funcionamento hepático, a 

disponibilidade de aminoácidos e perdas durante doenças, como por exemplo, 

parasitismos (ROWLANDS, 1980).  

Os ácidos graxos de cadeia curta são transportados, no plasma, ligados à 

albumina e as lipoproteínas plasmáticas. A albumina liga-se aos ácidos graxos de 

cadeia curta com maior afinidade e em maior quantidade que as lipoproteínas 

(HIRATA, 2000). Em condições normais, 3 moléculas de ácidos graxos de cadeia 

curta se combinam com cada molécula de albumina, mas em condições situações 

em que há maior necessidade de transporte de ácidos graxos de cadeia curta, cada 
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molécula de albumina pode carregar até 30 moléculas de ácidos graxos (HAVEL, 

1995). 

Os ácidos graxos liberados dos adipócitos são transportados pelo sangue 

ligados à albumina sérica para diferentes tecidos nos quais servirão como 

combustíveis. Difundem-se para o interior das células por uma proteína 

transportadora de ácidos graxos presente na membrana plasmática em processo 

associado ao transporte ativo do sódio. As células variam grandemente em suas 

capacidades de transporte e utilização dos ácidos graxos (LEHNINGER, 2006). 

O transporte de lipídeos no organismo é geralmente descrito em duas vias 

metabólicas, a exógena e a endógena (CURI et al., 2002). A via exógena representa 

o transporte dos lipídeos da dieta, do intestino para o fígado. A via endógena 

descreve o transporte das lipoproteínas sintetizadas nos hepatócitos, do fígado para 

os tecidos periféricos (HAVEL, 1995).  

Na fase pós-absortiva, os ácidos graxos de cadeia média e curta têm seu 

transporte facilitado pelo plasma, por ligação à albumina e, pela via porta, alcançam 

o fígado rapidamente (GUYTON, 2002). A concentração plasmática de albumina 

varia de 2,6 a 3,3g/dL para equinos em repouso (LAB&VET, 2012). 

Seifi et al (2002) encontraram o valor de 4,52±1,06 g/dL de albumina para 

pôneis em repouso.  Fernandes et al., (2001) e Durham  (2006) apontam que o alto 

índice de albumina em pôneis está relacionado à necessidade de transportar maior 

teor de lipídeos via corrente sanguínea que, por intermédio da albumina sérica até o 

fígado e/ou outros tecidos metabolicamente ativos. 

 

2.4.4 Colesterolemia 

 

O colesterol nos animais pode ser tanto de origem exógena, proveniente dos 

alimentos, como endógena, sendo sintetizada, a partir do acetil-Coa, no fígado, nas 

gônadas, no intestino, na glândula adrenal e na pele. A biossíntese de colesterol no 

organismo é inibida com a ingestão de colesterol exógeno. O colesterol circula no 

plasma ligado as lipoproteínas (HDL, LDL e VLDL), sendo que cerca de 2/3 dele 

está esterificado com ácidos graxos. Os níveis de colesterol plasmático são 

indicadores adequados do total de lipídios no plasma, porque corresponde a 

aproximadamente 30% do total (SCHEFFER & GONÇALVES, 2013). 
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Segundo Champe, Harvey e Ferrier, (2006) é de extrema importância que as 

células dos principais tecidos do corpo recebam suprimento contínuo de colesterol e 

para preencher esta necessidade contribui para uma complexa série de mecanismos 

de transporte, biossintéticos e regulatórios. O fígado desempenha papel central na 

regulação do balanço corporal do colesterol. 

O efeito da fibra sobre o colesterol plasmático depende da constituição da dieta 

consumida, interferindo na absorção e produção do colesterol dietético, na absorção 

e desconjugação da bile no íleo distal, e, em resposta a esse efeito, o LDL 

(Lipoproteína de Baixa Densidade) é removido da corrente sanguínea para ser 

convertido em ácidos biliares pelo fígado (DONATTO et al.,  2006). Os níveis e tipos 

de fibras na dieta podem interferir na atividade das carboidrases intestinais, atuando 

na hidrólise e absorção dos nutrientes (LEVIN, 1989). 

Segundo Judd & Truswell (1982), diversos mecanismos foram propostos para 

explicar a ação das fibras solúveis formadoras de géis, como as pectinas, na 

redução dos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos em ratos e humanos. As 

fibras, sozinhas ou em combinação, podem atuar alterando a digestão e a absorção 

dos lipídeos dietéticos e/ou aumentando a excreção fecal dos ácidos biliares e 

esteróis neutros, agindo como sequestrantes dos ácidos biliares; aumentando a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta no cólon, devido a fermentação e/ou 

diminuindo a porcentagem de ácidos biliares primários na bile, embora aumentem a 

de ácidos biliares secundários (TOPPING, 1991). As fibras solúveis se complexam 

com os ácidos biliares no intestino delgado e são resgatados no cólon e aí 

convertidos, por bactérias, em ácidos biliares secundários (ANDERSON e 

GUSTAFSON et al., 1988). Também ocorre aumento na síntese do colesterol 

hepático devido à regulação da homeostase do colesterol corporal total (ARJMANDI 

et al., 1992). 

Garcia-Diez et al. (1996) investigaram os efeitos da pectina sobre o 

metabolismo do colesterol e dos ácidos biliares em ratos que foram alimentados com 

dietas sem fibras ou com dietas suplementadas com 7g/100 g de pectina. A adição 

de pectina à dieta resultou na redução das concentrações de colesterol sérico e 

hepático. 

De forma semelhante, González et al. (1998) estudaram os efeitos da pectina 

sobre o metabolismo do colesterol em ratos alimentados com dietas que continham 
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2,5 ou 5% de pectina de maçã ou laranja. A concentração hepática de colesterol 

diminuiu significativamente em todos os grupos alimentados com pectina e os níveis 

de colesterol sérico diminuíram consideravelmente nos grupos alimentados com 

dietas que continham pectina de maçã. Os autores confirmam, portanto, que as 

fibras solúveis, como a pectina, possuem efeito na redução do colesterol hepático e 

plasmático. 

Jenkins et al. (2002), realizaram um estudo com 68 adultos hiperlipidêmicos, a 

fim de compararem a eficácia da ingestão de fibra solúvel em um grupo, durante um 

mês, com a de outro grupo que seguiu apenas uma dieta com baixo teor de gordura 

(25% do valor energético total) e baixo teor de colesterol (< 150 mg/dia), resultando 

redução dos níveis de colesterol total. 

Em um estudo de Fietz (1999), avaliou-se o efeito da pectina de alta e baixa 

metoxilação e da celulose, sobre os níveis de colesterol e triglicérides em ratos 

hipercolesterolêmicos. Os resultados demonstraram que no grupo tratado dietas 

com 10 e 15% de pectina houve diminuição nos níveis de colesterol e triglicérides. 

Para Gonzalez e Silva (2006) considera-se que os níveis séricos de colesterol 

para os equinos estão entre 75 e 150 mg/dL. De acordo com Radostitis et al. (2002), 

os valores médios para o colesterol estão entre 73 e 180 mg/dL. 

 

2.4.5 Triglicérides 

 

Os triglicerídeos são compostos por três moléculas de ácidos graxos 

esterificados com uma molécula de glicerol, são derivados de fontes naturais 

(gordura animal e vegetal) (GRUNDY, 1996). O mecanismo de regulação da síntese 

dos triglicerídeos não está claramente elucidado e difere conforme o tecido que o 

sintetiza. No intestino delgado, o substrato disponível é o fator mais importante na 

regulação da sua síntese (BRUSS, 1997).  

Os triglicerídeos são constituintes altamente energéticos que podem ser 

utilizados mediante sua oxidação, pela ß-oxidação, na mitocôndria na fibra muscular. 

A concentração plasmática de triglicerídeos pode variar dependendo em grande 

parte, das dietas consumidas, do armazenamento ou mobilização do tecido adiposo 

e da síntese hepática (ARGENZIO, 1984). O NRC (2007) cita que a diminuição da 

concentração plasmática de triglicerídeos em equinos consumindo dietas 
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suplementadas com óleos ou gorduras, pode ser pela redução da síntese de ácidos 

graxos.   

Carranza-Madrigal et al (1997), avaliou o efeito de dietas vegetarianas 

enriquecidas com abacate (fonte de fibras solúveis) em pacientes 

hipercolesterolêmicos, demonstrando redução significante da concentração 

sanguínea de colesterol LDL, de triglicerídeos, mas também de colesterol HDL. 

Considerando que a redução das taxas sanguíneas de colesterol HDL é um efeito 

indesejável no perfil lipídico, os autores não recomendam essa prática para 

pacientes hipercolesterolêmicos. 

De acordo com Radostitis et al. (2002) os valores de referência de triglicérides 

para esta espécie está entre 4 e 44 mg/dL. Nadeau et al. (2006) registraram valores 

de triglicérides séricos de 11,1 a 31,6mg/dL para equinos da raça Morgan é de 7,4 a 

25,8mg/dL para equinos da raça Puro Sangue Inglês. Dugat et al. (2011) afirma que 

o nível sérico de triglicérides pode atingir 112,74mg/dL durante o jejum. 

Segundo Frape (2008) todos os alimentos (ricos em fibras, amido, proteínas e 

lipídios) podem fornecer energia para o animal. As reservas energéticas, na forma 

de glicogênio hepático e muscular, de triglicerídeos intramusculares e do tecido 

adiposo são fontes de energia para o animal durante o exercício.  

 

2.4.6 Ácidos Graxos de Cadeia Curta  

 

A fermentação microbiana de fibra, amido e proteína gera grande quantidade 

de ácidos graxos de cadeia curta como substratos, principalmente os ácidos acético, 

propiônico e o butírico. Essa fermentação e a absorção dos ácidos graxos de cadeia 

curta são promovidas pelo efeito tamponante do bicarbonato e Na+ derivados do 

íleo, a motilidade normal para garantir tempo de fermentação e mistura adequados. 

Acetato e butirato são os principais produtos da digestão da fibra, já que a proporção 

de amido é menor no intestino delgado (FRAPE, 2008).  

Segundo Hoffman (2003), no intestino grosso serão digeridos os carboidratos 

que não foram aproveitados no intestino delgado produzindo ácidos graxos de 

cadeia curta, sendo o acetato, propionato e butirato e em menor quantidade o lactato 

e valerato. A microflora produz celulase que é responsável pela quebra das ligações 

β-1,4 presentes na celulose e na hemicelulose. A ligno-celulose poderá ser 



30 
 

quebrada por fungos à celulose, e a lignina será excretada nas fezes sem 

aproveitamento. 

A absorção dos ácidos graxos de cadeia curta no intestino grosso ocorre na 

forma de ácidos graxos livres, por difusão passiva através da mudança do gradiente 

de pH. A taxa de absorção é inversamente proporcional ao peso molecular, sendo 

inicialmente absorvido acetato, propionato, butirato e lactato. A absorção é essencial 

a manutenção do pH do meio (acima de 6) o qual é requerido para manutenção das 

bactérias responsáveis por fermentar as fibras. Uma vez absorvidos os ácidos 

graxos passam pelo sistema porta hepático e circulam como ânions neutros no pH 

sanguíneo. O acetato e o butirato podem fornecer carbonos para a síntese de 

lipídios, enquanto o propionato é substrato gliconeogênico e contribui para o 

metabolismo da glicose (BRANDI e FURTADO, 2009). 

Os ácidos graxos de cadeia curta têm importante papel na fisiologia do 

intestino: são reconhecidos como principal fonte de energia para o enterócito; 

estimulam a proliferação celular do epitélio; melhoram o fluxo sanguíneo; aumentam 

a absorção de água e sódio, importantes nos casos de diarreia (COPPINI et al., 

2004). 

O efeito dos ácidos graxos de cadeia curta no metabolismo lipídico é de grande 

interesse, em especial sobre o mecanismo redutor de lipídios da fibra solúvel. In 

vitro, o propianato inibe a síntese de colesterol em tecido hepático, entretanto, a 

quantidade de propionato necessária para isso é muito grande e não é alcançada na 

veia porta. Em estudos com alimentação humana o propianato não tem efeito sobre 

o colesterol sérico (CUMMINGS et al., 2001).  

O acetato é o substrato preferencial para a lipogênese, sendo o único ácido 

graxo que atinge os tecidos periféricos. Há grande interesse nos substratos que 

produzem ácidos graxos de cadeia curta, pois se acredita que o butirato pode 

melhorar a saúde do cólon (TITGEMEYER et al., 1991; CHINDA & NAKAJI, 2004). 

Os carboidratos estruturais são importantes fontes de energia para equinos. A 

produção de ácidos graxos de cadeia curta no ceco é capaz de suprir 30% da 

energia de mantença do equino, e somados aos produzidos no cólon, são capazes 

de nutrir os equinos em pastejo exclusivo. O acetato é o principal ácido graxo de 

cadeia curta produzido e pode ser utilizado diretamente para energia.  



31 
 

Estudos mostraram que o acetato pode ser utilizado pelo membro pélvico dos 

equinos e fornecer-lhes 30% da energia necessária (PETHICK et al, 1993), e 

quando não utilizado imediatamente provavelmente é utilizado para síntese de 

ácidos graxos de cadeia longa, os quais podem ser estocados ou secretados no leite 

de éguas em lactação. O propionato produzido na fermentação bacteriana pode ser 

utilizado para a síntese de glicose no fígado, através da gliconeogênese, processo 

importante para manutenção da glicemia de herbívoros restritos. A função do 

butirato nos equinos ainda não foi totalmente estudada (BRANDI e FURTADO, 

2009). 
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3. Artigo Científico 

 

Efeito de dietas com níveis crescentes de polpa cítrica sobre parâmetros 
sanguíneos ligados ao metabolismo energético de equinos 

 

Resumo: Com o objetivo de estudar a influência de dietas contendo níveis 
crescentes de polpa cítrica sobre as concentrações sanguíneas de albumina, 
triglicérides, colesterol, glicose, insulina e ácidos graxos de cadeia curta, foram 
utilizados cinco animais, com idade média de 3,5 anos e peso vivo de 
460,6±76,86kg, arraçoados duas vezes ao dia, às 7:00 e às 16:00. As dietas foram 
formuladas para atender a demanda de animais em mantença, sendo 60% da 
energia proveniente do volumoso e 40% do concentrado, contendo níveis crescentes 
de inclusão de polpa cítrica (0, 7, 14, 21 e 28%). A coleta de sangue ocorreu nos 
tempos: antes, 1, 3, 6, 9 horas após a alimentação. As amostras de sangue foram 
coletadas através de venopunção da jugular. Foram calculadas a área abaixo da 
curva e o pico da glicose e insulina, para as quais não foram observados efeitos 
(P>0,05). Não houve efeito (P>0,05) da dieta sobre as concentrações sanguíneas 
dos parâmetros. Bem como, não houve efeito (P>0,05) do tempo de coleta sobre as 
variáveis: ácidos graxos de cadeia curta, colesterol, triglicérides e albumina, porém 
foi observado efeito (p<0,05) para as concentrações de glicose (Ŷ= 
84,5276+4,2130X-0,5327X²) e insulina (Ŷ=1,6336+0,8233X-0,1002X²). A polpa 
citrica pode ser incluida em até 28% no concentrado dos equinos, sem causar 
alterações nas concentrações sanguineas analisadas. Dietas com alta inclusão de 
fibra e participação de ingredientes com fibras de fácil fermentação são benéficas  
pois mantem as curvas glicêmicas e insulinêmicas próximas aos valores basais além 
de postergar a queda glicêmica pós prandial.  

Palavras-chave: cavalo, fibra solúvel, nutrição, pectina, plasma 

 

Introdução 

 

O equino é um herbívoro não ruminante capaz de suprir grande parte ou a 

totalidade da sua demanda nutricional pela ingestão de forragem (BRANDI E 

FURTADO, 2009). Esta espécie aproveita a fração fibrosa da dieta por apresentar 

flora microbiana no ceco e no cólon, capaz de digerir a fibra de maneira semelhante 

ao que ocorre nos ruminantes (FRAPE, 2008). Para maximizar o crescimento e a 

produtividade dos equinos, têm sido utilizadas dietas com altas porcentagens de 

grãos (OLIVEIRA et al. 2003), os quais tem como desvantagem a apresentação de 

elevadas proporções de amido, hoje não mais recomendadas para dietas de equinos 
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(VERVUERT et al. 2004), o que pode acarretar distúrbios metabólicos como cólicas 

e laminite (Hoffman et al. 2001).  

Para tornar a dieta mais segura, atualmente, os grãos vêm sendo substituídos 

pelos ingredientes que contem “Super Fibras”, pois são alternativas de ingredientes 

energéticos para equinos (DUREN, 2000), dentre eles destacam-se a polpa cítrica, a 

polpa de beterraba e a casca de soja (FURTADO et al. 2011). De acordo com 

Bampidis e Robinson (2006), a polpa cítrica apresenta carboidrato estrutural de alta 

e rápida degradação, estando prontamente disponível para o animal (Rocha Filho, 

1998).  

O metabolismo energético pode ser dividido em duas principais rotas 

metabólicas, o metabolismo da glicose e o metabolismo dos lipídios (Mcardle, 2001).  

A normoglicemia do equino é mantida por duas rotas metabólicas predominantes, a 

ingestão de carboidratos e gliconeogênese, através predominantemente do 

propionato (FRAPE, 2008). Dietas com altas concentrações de concentrado ou que 

apresentem processamento do concentrado, apresentem maiores índices e curvas 

glicêmicas e insulinêmicas (GOBESSO et al. 2009), enquanto que quando se 

adiciona fibra a dieta, curvas glicêmicas mais achatadas são observadas e não são 

observados picos (STANIAR et al. 2007), situação benéfica ao metabolismo do 

equino.  

Vervuert et al. (2004), trabalhando com seis equinos alimentados com 

diferentes formas de processamento do milho: moído, cozinhado, micronizado, 

floculado e estalado, avaliaram os efeitos de diferentes técnicas de processamento 

sobre a glicose e insulina no plasma, porém não foi observado efeito dos 

tratamentos sob os parâmetros analisados, indicando que a absorção da glicose e 

insulina é verificada através da Área Abaixo da Curva (AAC) que representa a 

quantidade total absorvida durante o intervalo de tempo determinado. Quanto maior 

o valor da área abaixo da curva, mais alto é o índice glicêmico do alimento (PI-

SUNYER, 2002). 

O metabolismo energético do cavalo pode ser avaliado através de algumas 

variáveis sanguíneas como triglicérides, colesterol e ácidos graxos de cadeia curta 

(WITTWER, 2000).  

Os microrganismos presentes no ceco e no cólon, degradando a fibra dos 

alimentos e a convertem em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC): acético, 
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propiônico, láctico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico, os quais são 

responsáveis por fornecer de 30 a 70% das necessidades de energia total nos 

equinos, dependendo da dieta conter maior teor de fibra ou maior teor de 

carboidratos solúveis ou amido (LEWIS, 2000). O transporte dos ácidos graxos de 

cadeia curta é realizado com o auxilio da albumina, proteína plasmática sintetizada 

pelo fígado (LEHNINGER, 2006).   

São escassos os estudos sobre a ação das fibras no metabolismo energético 

de equinos. As variáveis de triglicérides e colesterol são avaliadas corriqueiramente 

em experimentos com a utilização de óleo na dieta de equinos (HINEY E POTTER, 

1996).  

A fibra solúvel pode ser responsável pelo aumento do tempo de trânsito 

intestinal e está relacionada à diminuição do tempo de esvaziamento gástrico, 

(BUFFINGTON, 2003), reduzindo a resistência à insulina e promovendo respostas 

glicêmicas mais baixas (BRAGA, 2008).  Hodge et al (2004), sugeriram que a fibra 

oferece benefícios a saúde humana, por aumentar o número de receptores à 

insulina, estimulando o uso da glicose, diminuindo a liberação de hormônios contra-

reguladores (glucagon), diminuindo os níveis séricos de colesterol e de triglicérides 

em jejum e pós-prandiais.   

Segundo Demarco et al (1999) e Thomas et al (1991), o consumo da fibra 

resulta na elevação glicêmica mais lenta e prolongada, favorecendo a manutenção 

da glicemia em níveis mais constantes durante o estado de mantença ou exercício 

do animal. Por outro lado, o consumo de alimentos de alto índice glicêmico resulta 

na elevação rápida e acentuada da glicemia, levando à secreção de grande 

quantidade de insulina, favorecendo a ocorrência de hipoglicemia (BURKE et al. 

1993).  

A ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico leva à menor liberação de 

insulina plasmática pós-prandial, favorecendo a oxidação de gordura em detrimento 

do carboidrato, resultando em maior disponibilidade de ácidos graxos de cadeia 

curta (COCATE et al. 2008). 

Behall et al. (1997), Kerckhoffs et al. (2003) e Behall et al. (2004), 

demonstraram que dietas suplementadas com farelo de aveia e cevada promoveram 

decréscimo significativo do colesterol sérico total em humanos 

hipercolesterolêmicos, através principalmente da ação das β-glucanas, presentes 
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nestes alimentos, que possuem capacidade de aumentar a síntese de ácidos biliares 

e reduzir a absorção do colesterol, resultando na diminuição do colesterol sanguíneo 

(KERCKHOFFS et al. 2003). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de dietas contendo níveis de 

inclusão de polpa cítrica sobre parâmetros sanguíneos de equinos vinculados ao 

metabolismo energético dos cavalos.   

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado no Setor de Equideocultura do Campus 

Administrativo de Pirassununga. Foram utilizadas cinco éguas mestiças, com idade 

média de 3,5 anos e peso vivo de 460,6 ± 76,86kg, alojadas em baias individuais. 

O delineamento utilizado foi o quadrado latino 5x5 (cinco animais, cinco 

tratamentos e cinco repetições). As dietas experimentais foram formuladas para 

atender a exigência de animais em manutenção conforme descrito pelo Nutrient 

Research Council (NRC, 2007), sendo a dieta constituída de 60% da energia 

proveniente do volumoso (feno de Coast-Cross) e 40% da energia proveniente do 

concentrado, contendo níveis crescentes de inclusão de polpa cítrica (Tabela 1 e 2 

respectivamente). Os animais foram arraçoados duas vezes ao dia, as 7h00min e 

16h00min. O período de adaptação à dieta foi de sete dias, seguido de um dia para 

a coleta sanguínea, que ocorreram nos tempos de: antes da alimentação, 1, 3, 6 e 9 

horas após a alimentação. Os animais foram pesados ao final de cada período. 

 

Tabela 1. Composição percentual dos concentrados experimentais (%MS). 

Níveis de garantia: Ácido linoleico: 3.630mg; Ácido oleico: 3mg; Cálcio  (mín.): 150g; Cálcio (máx.): 170g; Fósforo: 80g; Sódio: 121g; Potássio: 
10g; Enxofre: 4.954mg; Cobalto: 30mg; Tirosina: 34mg; Cobre: 1.400mg; Iodo: 200mg; Cromo: 12mg; Lisina: 4.000mg; Magnésio: 7.225mg; 
Manganês: 1.400mg; Fosfatidilcolina: 1.000mg; Metionina: 14mg; Selênio: 27mg; Ferro: 2.000mg; Zinco: 3.500mg; Vitamina A: 85.000 KUI/kg; 
Vitamina C: 200mg; Vitamina D: 8.500 KUI/kg; Vitamina E: 200mg; Saccharomycescerevisiae: 0,01500x10

7
 UFC. 

Ingredientes 
Nível de polpa cítrica no concentrado (%) 

0 7 14 21 28 

Milho moído 60,43 60,32 59,00 58,00 55,92 

Farelo de soja 3,90 6,20 5,73 7,95 9,45 

Farelo de trigo 30,00 21,00 16,00 7,93 1,78 

Polpa cítrica 0 7 14 21 28 

Premix* 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

Calcário 2,86 2,30 1,82 1,33 0,81 

Fosfato bicálcico 1,27 1,63 1,90 2,25 2,50 

Sal comum 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 
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Tabela 2. Composição química dos concentrados e dietas experimentais. 

Nutrientes Feno 1 Feno 2 Feno 3 
Níveis de inclusão de polpa cítrica (%) 

0 7 14 21 28 

Matéria Seca 85,29 85,67 83,41 88,48 88,6 87,92 88,29 88,28 
Matéria Orgânica 94,51 92,99 93,58 93,22 92,32 93,79 93,9 93,22 
Matéria Mineral 5,49 7,01 6,42 6,78 7,68 6,21 6,1 6,78 
Proteína Bruta 13,11 12,53 12,8 13,92 12,52 13,74 13,9 13,96 
Fibra Bruta 31,1 31,82 30,73 5,78 6,54 5,86 5,95 6,07 
Extrato Etéreo 0,56 0,62 0,65 3,87 3,02 3,29 3,1 3,26 
Extrativo Não-
Nitrogenado 

49,74 48,02 49,4 69,65 70,24 70,9 70,95 69,93 

Fibra em 
detergente ácido 

39,11 35,55 35,35 5,25 5,74 8,98 7,07 7,63 

Fibra em 
detergente neutro 

83,69 68,77 69,65 22,29 26,06 21,46 26,92 21,77 

Hemicelulose 44,58 33,22 34,3 17,04 20,32 12,48 19,85 14,14 
Cálcio - - - 1,63 1,54 1,4 1,49 1,39 
Fósforo - - - 0,57 0,51 0,53 0,54 0,56 
Amido - - - 39,09 35,5 34,61 36,58 32,29 
Energia Bruta  4136,00 3954,00 3957,00 3684,00 3706,00 3771,00 3809,00 3826,00 

 

As amostras de sangue foram coletadas por meio de venopunção da jugular 

utilizando tubos coletores à vácuo sem anticoagulante para determinação de 

albumina, triglicérides e colesterol, com fluoreto de sódio para as amostras de 

glicose e insulina e heparina sódica para a determinação de ácidos graxos de cadeia 

curta. Após serem coletadas, as amostras foram encaminhadas para o laboratório, 

onde foram centrifugadas sendo retirado o plasma e/ou soro e colocado em 

eppendorfs® com identificações específicas. Para a determinação das variáveis 

bioquímicas (glicose, colesterol, triglicérides e albumina) foram utilizados kits 

bioquímicos Laborlab®, lidos em espectrofotômetro semi-automático (Bio-2000). 

Para a determinação da variável insulina, foi utilizado kit bioquímico Roche 

diagnostics®, por meio da técnica de Eletroquimioluminescência. 

 Composição química das dietas avaliadas (%) 

 0 7 14 21 28 

Matéria Seca 86,27 86,31 86,04 86,19 86,19 

Matéria Orgânica 93,50 93,14 93,73 93,77 93,50 

Matéria Mineral 6,50 6,86 6,27 6,23 6,50 

Proteína Bruta 13,25 12,69 13,18 13,25 13,27 

Fibra Bruta 21,04 21,35 21,08 21,11 21,16 

Extrato Etéreo 1,91 1,57 1,68 1,61 1,67 

Extrativo não 
nitrogenado 

57,29 57,53 57,59 57,81 57,40 

Fibra em detergente 
ácido 

24,10 24,30 25,59 24,83 25,05 

Fibra em detergente 
neutro 

53,34 54,85 53,01 55,19 53,13 

Hemicelulose 29,24 30,55 27,41 30,36 28,08 

Energia Bruta 3883,00 3891,80 3917,80 3933,00 3939,80 
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Para a determinação de ácidos graxos de cadeia curta o soro foi centrifugado 

a 1500rpm por 10 minutos e retirado 01 ml do soro sobrenadante para um tubo de 

ensaio de 10 ml e adicionado 05 ml de álcool etílico P.A. e novamente centrifugado a 

3000 rpm por 10 minutos, quando retirados da centrifuga o sobrenadante foi 

transferido para um tubo de ensaio de 10 ml contendo 40 microlitros de NaOH 

(Hidróxido de Sódio) 01mM. O tubo foi colocado em estufa de ventilação forçada a 

60°C até que secasse completamente, após o resíduo do tubo foi dissolvido com 

ácido fórmico a 99% P. A. e adicionado 01 ml de água destilada, para a realização 

da leitura no cromatografo gasoso. 

As concentrações da área abaixo da curva (AAC) foram calculadas pelo 

método trapezoidal (GIBALDI E PERRIER, 1982) para a glicose plasmática e 

concentrações séricas de insulina, sendo excluída a área abaixo dos valores basais 

(jejum). 

As variáveis sanguíneas: glicose, colesterol, triglicérides, albumina e ácidos 

graxos de cadeia curta, foram analisados por modelo linear misto que comtemplou 

os efeitos das dietas, dos tempos de coleta e da interação entre os fatores, 

considerando que as medidas foram repetidas na mesma unidade experimental 

(animais dentro de cada dieta). Os resultados foram analisados através do programa 

computacional Statistical Analysis System (SAS, 2004), utilizando o procedimento 

MIXED. 

 

Resultados 

 

Não foi observado efeito (P>0,05) da dieta sobre as concentrações sanguíneas 

de glicose, insulina, ácidos graxos de cadeia curta, colesterol, triglicérides e 

albumina (Tabela 3).  
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Tabela 3. Efeito das dietas sobre as variáveis (glicose (mg/dL), insulina (μU/ml), 
ácidos graxos de cadeia curta (mmol/L), colesterol (mg/dl), triglicérides (mg/dl) e 
albumina (g/dl)) 

 
 

Para a variável tempo de coleta, não foi observado efeito (p>0,05) para as 

variáveis ácidos graxos de cadeia curta, colesterol, triglicérides e albumina, porém 

foi observado efeito (p<0,05) para as variáveis glicose e insulina (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Efeito dos tempos de coleta de sangue sobre as variáveis (ácidos graxos 
de cadeia curta (mmol/L), colesterol (mg/dl), triglicérides (mg/dl) e albumina (g/dl), 
glicose (mg/dL), insulina (μU/ml)).   

 

Não foi observado efeito das dietas (p>0,05) para a área abaixo da curva e 

para os picos de glicose e insulina (Tabela 5).  

 

 

Variáveis 
Tratamento (%) 

CV (%) P 
0 7 14 21 28 

Glicose 
(mg/dL) 

91,12±14,21 85,68±11,51 86,04±11,47 85,50±36,45 84,80±35,60 2,7 0,2550 

Insulina 
(μU/ml) 

2,33±2,00 2,15±1,75 2,34±2,23 2,11±1,74 1,66±1,01 11,7 0,6216 

AGCC 
(mmol/L) 

5,15±0,84 5,12±1,34 5,54±2,38 5,30±2,43 6,12±3,97 7,6 0,5138 

Colesterol 
(mg/dl) 

79,04±15,79 72,96±11,30 74,72±8,77 78,45±32,49 77,60±32,15 51,1 0,3270 

Triglicérides 
(mg/dl) 

27,20±10,61 25,08±7,03 22,64±7,64 31,25±15,44 24,55±12,00 43,9 0,0715 

Albumina 
(g/dl) 

3,36±0,12 3,41±0,42 3,31±0,14 3,33±1,37 3,38±1,38 24,4 0,4411 

Variáveis 
Tempo (horas) CV 

(%) 
P 

0 1 3 6 9 

AGCC 
(mmol/L) 

5,01±1,56 5,47±2,10 5,74±2,36 5,53±2,68 5,47±3,30 12,0 0,8221 

Colesterol 
(mg/dl) 

76,61±22,61 77,74 ±24,34 78,81±26,53 74,90±22,14 74,71±21,70 2,6 0,6954 

Triglicérides 
(mg/dl) 

24,69±9,82 26,60±12,84 24,43±10,72 26,71±10,87 28,63±11,53 4,3 0,5600 

Albumina 
(g/dl) 

3,37±0,94 3,44±1,04 3,33±0,93 3,32±0,93 3,33±0,93 1,5 0,5095 

Glicose 
(mg/dL) 

84,5276+4,2130X-0,5327X² 

Insulina 
(μU/ml) 

1,6336+0,8233X-0,1002X² 
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 Tabela 5. Área abaixo da curva glicêmica e insulinêmica com respectivos picos por 
tratamento.  

 

Discussão 

 

A utilização de dietas que permitam a manutenção das curvas glicêmicas e 

insulinêmicas mais próximas aos valores basais vem sendo buscadas para evitar o 

desenvolvimento de sensibilidade a insulina (BRAGA, 2008), além de manter a dieta 

dos equinos mais seguro, retirando-se o amido (VERVUERT et al, 2004) e 

introduzindo-se as fibras de fácil fermentação (DUREN, 2000). 

Quando forneceu-se dieta com 75% da matéria seca proveniente do volumosos 

e 25% do concentrado, já esperava-se que não fosse ocorrer grandes variações da 

glicemia, insulinemia, colesterolemia, trigliceridemia e concentração plasmática de  

ácidos graxos de cadeia curta.  

A determinação das variáveis ácidos graxos de cadeia curta, triglicérides, 

colesterol, pode contribuir para o entendimento do funcionamento do metabolismo 

energético do animal. Uma vez que no presente estudo, o animal foi alimentado para 

satisfazer as exigências de mantença, não se esperava que a deposição de energia 

ocorresse, situação que se confirmou no presente estudo, com a manutenção do 

peso dos animais durante o estudo e a não alteração do metabolismo do lipídio. A 

manutenção destes parâmetros já é um indicativo da possibilidade de substituição 

do tradicional farelo de trigo na dieta por polpa cítrica.  

Como utilizou-se pequena porcentagem de fibras de fácil fermentação na dieta 

(até 28% do concentrado), não foi observado alteração na concentração sanguínea 

de AGCC. Não são encontrados muitos estudos sobre a concentração sanguínea 

deste parâmetro, porém Lewis (2000) cita que os AGCC são responsáveis por 

fornecer de 30 a 70% das necessidades de energia total nos equinos. Não foi 

Tratamento 

Glicose Insulina 

AAC (mg x 
min/dL) 

Pico (mg/dL) 
AAC (mg x 

min/dL) 
Pico (μU/ml ) 

0% 79,74±75,72 108,00±16,06 13,71±15,16 5,09±2,08 

7% 68,27±36,36 99,40±7,92 7,57±7,66 4,54±1,18 

14% 90,21±43,60 100,20±10,85 15,08±11,26 5,15±3,32 

21% 72,87±42,89 98,75±15,02 6,76±3,78 3,36±1,92 

28% 81,00±55,92 93,75±3,77 9,32±5,59 2,49±0,48 
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observado efeito das dietas sobre as concentrações de AGCC sanguíneas, 

possivelmente devido à semelhança na composição das dietas, pois tanto as dietas 

contendo farelo de trigo (fonte de beta-glucana) (OAKENFULL E TOPPING, 1987), 

como dietas com polpa cítrica (fonte de pectinas) (HALL et al. 1999; MIRON et al. 

2001), apresentam fibras de fácil fermentação que podem ter apresentado a mesma 

ação sobre os microrganismos do intestino grosso, promovendo perfil semelhante de 

fermentação. 

A manutenção equilibrada das concentrações de AGCC pode ter influenciado a 

não observação de efeito das dietas sobre as concentrações séricas de albumina, 

uma vez que ela é responsável pelo trânsito sanguíneo de AGCC. Além disso, o 

fornecimento de dietas balanceadas manteve o animal nutrido, haja vista a 

circunstancia na homeostasia de proteínas e considerando que a variação da 

albumina sérica pode ser influenciada por deficiência protéica, (WITTWER et al. 

1987), fato este não observado no presente estudo.   

Como não foi observada variação nas concentrações de AGCC, a manutenção 

dos valores séricos de triglicérides e colesterol, era esperada. Todos os valores 

obtidos na presente pesquisa estão de acordo com a literatura, no tangente a 

concentrações sanguíneas destes parâmetros (REY et al. (2001),  RADOSTITIS et 

al. (2002) e DUGAT et al. (2011)).  

    Alguns fatores podem ter influenciado nesta manutenção como, a maior 

porcentagem de volumoso da dieta e a presença de fibras solúveis que podem ter 

contribuído para aumentar a síntese de ácidos biliares e reduzir a absorção do 

colesterol e triglicérides, podendo resultar na manutenção destas variáveis 

plasmáticas (KERCKHOFFS et al., 2003), além de que a fibra de fácil fermentação e 

a celulose são agentes hipocolesterolêmicos (ANDERSON et al, (1988) e JUDD E 

TRUSWELL, (1982)).  

  Outro ponto relevante é a baixa porcentagem de extrato etéreo presente na 

dieta utilizado no estudo (média de 1,69%), o que pode ter contribuído para que esta 

via gerado de energia não fosse estimulada.  

A predominância de fibras observadas no presente estudo pode ter colaborado 

para o retardo no esvaziamento gástrico (CAPITO; FILISETTI, 1999), o que pode ter 

contribuído para a manutenção dos baixos valores de colesterol, glicose e insulina 

no presente estudo.  
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A utilização de dietas, no presente estudo, com baixas inclusão de milho para 

atender o preconizado por Vervuert et al. (2004) quanto ao nível de amido a ser 

ingerido, e também a equivalência na formulação entre os concentrados 

experimentais, pode ter influenciado na não observação do efeito das dietas sobre a 

glicemia e insulinemia. Além disso, as dietas foram formuladas com inclusões 

mínimas de milho (média de 58,73%, tabela 1), o que também pode ter contribuído 

para não observação do efeito da dieta. Como já citado, a contribuição de 75% da 

matéria seca em volumoso, também pode ter influenciado sobremaneira este 

resultado. 

Como previsto, foi observado efeito de tempo de coleta (p<0,05) sobre a 

glicose e insulina sanguíneas. Observou-se efeito quadrático (Tabela 4) o que indica 

que existe um aumento pós-prandial e um retorno a valores próximos aos basais 

após oito horas após a alimentação. O tempo prolongado de elevação da glicemia e 

insulinemia pode ser considerado um ponto positivo, pois contribui para o 

fornecimento constante de energia para o cavalo no período entre as alimentações. 

como já observado por Demarco et al. (1999) e Thomas et al. (1991), o consumo da 

fibra resulta na elevação mais lenta e prolongada da glicemia, favorecendo a sua 

manutenção em concentrações mais constantes durante o estado de mantença ou 

exercício do animal. Sartorelli e Cardoso (2006) e Teixeira Neto (2003) sugerem que 

as dietas ricas em fibras possuem baixo índice glicêmico, podendo reduzir o 

consumo calórico nas refeições posteriores devido a quantidade de glicose 

absorvida pelo organismo. 

Esta constância de fornecimento energético pode ser comprovada pela não 

observação do efeito da dieta sobre o pico e área abaixo da curva da glicose e 

insulina (p>0,05). Os valores obtidos dos picos de glicose e insulina plasmática 

discordam dos obtidos por Witham e Stull (1998), na qual relatam que em equinos o 

pico de glicose plasmática foi obtida de 2 a 3 horas após a ingestão de alimento e o 

de insulina está entre 3 e 4 horas após a alimentação, tal diferença pode ser 

atribuída a ação das fibras.  

A ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico pode ter levado à menor 

liberação de insulina plasmática pós-prandial, favorecendo a oxidação de gordura 

em detrimento do carboidrato, resultando em maior disponibilidade de ácidos graxos 
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de cadeia curta (COCATE et al, 2008), situação não observada na presente 

pesquisa.  

As flutuações entre os níveis de pico e de repouso variam de acordo com o tipo 

de dieta, na qual os alimentos contendo mais grãos e menos forragem causam 

maiores picos e menores depressões (GUEZENNEC et al, 1995; RALSTON E 

BAILE, 1982), discordando dos valores obtidos no presente estudo, devido a 

predominância do fornecimento do volumoso. 

 

Conclusão 

 

A polpa citrica é um ingrediente promissor, podendo ser acrescentada em até 

28% do concentrado para equinos, sem causar alteração nas concentrações 

sanguineas de glicose, insulina, colesterol, triglicérides e ácidos graxos de cadeia 

curta.  

Dietas com alta inclusão de fibra e participação de ingredientes com fibras de 

fácil fermentação são benéficas a dietas de equinos pois mantem as curvas 

glicêmicas e insulinemicas próximas aos valores basais além de postergar a queda 

glicêmica pós-prandial. 

 

Comitê de ética em pesquisa 

Este estudo foi aprovado pela comissão de Ética em pesquisa da Faculdade de 

Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo sob o número 

do processo 2012.1.1326.74.4 estando de acordo com os princípios éticos de 

experimentação animal. 
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4. Considerações Finais 

 

A polpa cítrica é um ingrediente promissor por apresentar fibras de fácil 

fermentação. 

Este ingrediente pode ser incluido em até 28% no concentrado dos equinos, 

sem causar alterações nas concentrações sanguineas analisadas.  

Dietas com alta inclusão de fibra e participação de ingredientes com fibras de 

fácil fermentação são benéficas à dietas de equinos pois mantem as curvas 

glicêmicas e insulinêmicas próximas aos valores basais além de postergar a queda 

glicêmica pós prandial. 

São necessários mais estudos relacionando o efeito da fibra com os 

paramêtros sanguineos em equinos.  
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