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A saúde clínica dos cães pode ser influenciada pela resposta glicêmica pós-prandial. O amido 

desempenha papel importantenas mudanças desta variável, dependendo de sua fonte, quantidade 

ingerida e condições de processamento. Sabe-se que a ervilha, sorgo e lentilha podem resultarem 

respostas glicêmicas mais baixas em cães por apresentarem maior concentração de amido 

resistente na sua composição. Mudanças na configuração da extrusão do amido podem alterar a 

digestibilidade e a resposta glicêmica pós-prandial devido a redução do índice de 

gelatinizaçãodesse carboidrato. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de uma 

dieta composta por ervilha e cevada (EC) e outra por milho menos processado (M) 

nadigestibilidade aparente, resposta glicêmica e produção de ácidos graxos de cadeia curta 

(AGCC) em cães adultos saudáveis. Foram fornecidas duas dietas para oito cães adultos com idade 

média de 3,4 anos (variando de 3 a 4), peso corporal médio de 14,5Kg (variando de 9,8 a 29,3) e 

escore de condição corporal 5 para todos, em ensaio cross-over e duplo cego. A dieta EC 

(composição: 36,33% PB; 14,44% EEH; 19,61% FDT; 3,19% FS, 16,41% FI;5,62% MM; 18,7% 

Amido e 3,63kcal/g)foi moída em moinho de martelo com telas de 0,9 mm, cujo processo resultou 

em 176 μm de diâmetro geométrico médio (DGM), extrusada a 256 mm²/tonelada/h e a dieta M 

(composição: 33,63% PB; 14,41 EEH; 18,44% FDT; 0,93% FS; 18,44% FI; 4,96% MM; 20,45% 

Amido e 3,7 kcal/g)foi moída em moinho de martelos com telas de 2,0 mm, com DGM resultante 

de 244μm, extrusada a 380 mm²/ tonelada/h. Avaliou-se a ingestão dos nutrientes, coeficiente de 

digestibilidade,resposta glicêmica, concentração de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), pH e 

escore fecal. Os resultados foram analisados através do software R Core Team (2016) e foram 

usados oteste de normalidade de Shapiro-Wilk e teste T pareado para variáveis que seguiram 

distribuição normal (p<0,05) e Wilcoxonpara variáveis que não atenderam essa premissa (p<0,05). 

A ingestão de matéria seca, proteína bruta, gordura e fibra solúvel foi maior com o fornecimento 

da dieta EC. Já a ingestão de amido e fibra insolúvel foi maior com a oferta da dieta M (p<0,01). 

Não houve diferença na ingestão total de fibras entre as duas dietas (p>0,10). Não foram 

observadas diferenças nos coeficientes de digestibilidade (p>0,08),variáveis glicêmicas [glicemia 

mínima, média, máxima, diferença entre glicemia máxima e mínima, área abaixo da curva da 

glicemia e área abaixo da curva do incremento glicêmico(p> 0,13)] e produção de AGCC [ácido 

acético, ácido propiônico e ácido butírico (p> 0,09)]. A dieta M resultou em pH fecal inferior (p 

<0,01) e escore fecal médio de 4,8(em escala de 1 a 5), enquanto a dieta EC resultou em escore 

fecal médio de 4,9(em escala de 1 a 5). Em conclusão, embora a ervilha e cevada sejam 

consideradas melhores fontes de amido para o controle glicêmico de cães saudáveis, a dieta a base 

de milho processada para apresentar menor índice de gelatinização demonstrou resultados 

semelhantes, o que indica que alterações na configuração do processamento do amido pode ser 

uma estratégia aplicável para o desenvolvimento de alimentos que promovam controle glicêmico 

em cães saudáveis. 
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