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O suporte nutricional pós-cirúrgico visa preservar a função celular e tecidual do paciente, 

garantindo o funcionamento de seu sistema imune e a cicatrização. Esta Fase I do experimento 

objetivou avaliar a o perfil glicêmico de equinos saudáveis sob manejo nutricional enteral 

nasogátrico com diferentes inclusões de uma formulação comercial, auxiliando na determinação 

da dose a ser administrada na fase de experimento clínico em cavalos após enterotomia de cólon 

maior. O Equisave® (Quimtia S.A.) é um produto farelado, composto por uma fração de 

concentrado contendo proteína de leite (whey protein), arroz pré-gelatinizado, soja micronizada, 

concentrado proteico de soja, minerais orgânicos, vitaminas e probióticos e uma fração de 

volumoso, contendo feno de alfafa triturada. O delineamento experimental utilizado foi 

Quadrado Latino Duplo (DQLD) 4 X 4 com intervalo de três dias de washout, composto por 

animais de experimentação, sendo 8 machos castrados, hígidos, da raça Puro Sangue Árabe, de 

idades entre 3 e 4 anos e Peso Vivo (PV) de 299,38 ± 19,6 kg. Durante todo o período foram 

mantidos em piquete com feno de gramínea e água ad libitum. Em cada etapa experimental 

houve um jejum alimentar de 12 horas seguido da indução às 7 horas com um dos quatro 

tratamentos: 0%, 50%, 75% e 100% da dose de 1kg para cada 100kg de PV. As doses foram 

diluídas em água na proporção de 3:1, o tratamento 0% consistiu de apenas água no volume de 

2L para cada 100kg de PV e volumes superiores à capacidade gástrica dos animais foram 

fracionados em até três partes, com intervalo de 10 minutos. Sangue venoso foi coletado em 

tubos com fluoreto de sódio/EDTA sódico a partir da veia jugular nos tempos 25, 35, 45, 55, 65, 

80, 95, 110, 125, 145, 155, 170, 180 minutos, 6, 9 e 12 horas após a administração do produto. O 

plasma foi analisado em equipamento automatizado Randox Rx Daytona (Randox®, Reino 

Unido), com a utilização do kit comercial GL 3815. Os dados foram analisados pelo Statistical 

Analysis System (SAS Institute Inc., 2010). A análise estatística da média com desvio padrão das 

áreas sob a curva (AUC) da glicemia nos tratamentos foram: 0% = 70384,81±6214,07; 50%= 

107698,47± 20388,38; 75%= 119288,13± 19850,43 e 100%= 123532,53± 16923,05. Utilizando 

o procedimento GLM, não houve diferença estatística em relação ao Período, DQLD ou Animal 

no DQLD, e a diferença estatística entre Tratamentos foi de P<0,0001. De acordo com teste de 

Tukey Studentizado, o tratamento 0% foi estatisticamente diferente dos demais tratamentos 

(P<0,05), estatisticamente iguais entre si (P>0,05). O pico glicêmico ocorreu próximo aos 180 

minutos nos tratamentos 50%, 75% e 100%, apresentando o máximo de 330,2 mg/dL, superior a 

valores descritos na literatura. O retorno ao valor basal ocorreu aproximadamente entre 9 e 12 

horas após indução, apesar do baixo volume de ingestão de matéria seca, mais tardiamente ao 

observado em outros trabalhos.  A primeira apresentação do produto com inclusão de fibras ao 

concentrado pode ter efeito sobre o retardo do pico glicêmico, e o alto teor proteico pode ter 

contribuído para o efeito adverso da hiperglicemia prolongada. Conclui-se que as diferentes 

doses do produto enteral administradas via sonda nasogástrica causam efeitos semelhantes no 

perfil glicêmico dos equinos saudáveis e a reformulação do produto é indicada, visando adequar 

o teor proteico e a concentração de carboidratos de rápida absorção. É recomendado o uso 

fracionado e doses crescentes, com adequada transição entre a dieta típica e a formulação enteral 

para prosseguir à Fase II, no teste em animais em pós-operatório. 
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