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RESUMO 

 

 

TARAN, F. M. P. Avaliação do uso de levedura Saccharomyces cerevisiae em dietas para 
equinos. [Evaluation of the yeast Saccharomyces cerevisiae use in horses diets]. 2011. 79 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2011. 

 

  

Com o desenvolvimento e crescimento na produção equina, passou-se a utilizar o concentrado 

em substituição à parte da forragem na alimentação, principalmente por grãos de cereais ricos 

em amido, a fim de suprir as necessidades energéticas do animal.  O amido não degradado no 

intestino delgado pode atingir o ceco e cólon, acarretando em mudanças na microbiota e 

consequentes distúrbios gastrointestinais. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da 

suplementação de levedura Saccharomyces cerevisiae sobre a digestibilidade aparente, 

identificar as implicações nas respostas glicêmicas, insulinêmicas, valores de pH fecal e 

avaliar o nível de inclusão de levedura para cavalos alimentados com dietas de alta e baixa 

relação concentrado:volumoso. Foram utilizados oito animais da raça Mini-horse, machos, 

castrados, com idade média de 36 meses e peso médio inicial de 113±12 kg, em dois 

experimentos, sendo no experimento 1 utilizado dieta de baixa proporção 

concentrado:volumoso (BC), constituída de 30% concentrado comercial peletizado e 70% de 

feno de gramínea, e no experimento 2 utilizado dieta de alta proporção de 

concentrado:volumoso (AC), constituída de 70% concentrado comercial peletizado e 30% de 

feno de gramínea, cuja variação foi a inclusão de Saccharomyces cerevisiae, com níveis de 0g 

(controle), 10g, 20g, e 30g, de produto com concentração de 5x108 UFC/g. O delineamento 

experimental utilizado foi em quadrado latino duplo 4x4 com medidas repetidas no tempo e 

os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão polinomial com nível de 

significância de 5%. Para a dieta BC, não ocorreu diferenças na digestibilidade dos nutrientes 

e na resposta glicêmica e insulinêmica, contudo foi observado efeito quadrático (P=0,0087) 

para pH fecal, porém os valores permaneceram dentro do considerado ideal para o equilíbrio 

da microbióta. Com relação à dieta AC, foi observado efeito quadrático nos coeficientes de 

digestibilidade aparente da MO, FDN, FDA e PB (P=0,0023, P=0,0334, P=0,0238, 

P=0.0224), respectivamente, assim como para as concentrações plasmáticas de insulina 

(P=0,0012), no entanto, os valores encontrados não  foram diferentes ao tratamento controle. 



 

 

Sendo assim, não foi possível avaliar o efeito da suplementação de levedura Saccharomyces 

cerevisiae para cavalos alimentados com dietas de baixa e alta relação concentrado:volumoso. 
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ABSTRACT 

 

 

TARAN, F. M. P. Evaluation of the yeast Saccharomyces cerevisiae use in horses diets. 
[Avaliação do uso de levedura Saccharomyces cerevisiae em dietas para equinos].  2011. 79 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2011. 

 

 

The development and growth in equine production increased the use of concentrate to replace 

part of the forage in the diet, mainly cereal grains rich in starch, in order to meet the energy 

needs of the animal. The starch that is not degraded in the small intestine can reach the cecum 

and colon, resulting in changes in the microbiota and consequently in gastrointestinal 

disturbance. The objective of this study was to evaluate the effect of supplementation of the 

yeast Saccharomyces cerevisiae on an apparent digestibility, identify the implications for 

glycemic and insulinemic responses and fecal pH values, and evaluate the level of inclusion 

of yeast into horses fed with high and low ratio concentrate: roughage diets. Eight Mini-

horses were used: gelding, male, mainly 36- month old, and initial average weight of 113 ± 12 

kg in two experiments. It was used in the experiment 1 a low ration concentrate: roughage diet 

(LC), consisting of 30% commercial concentrate pellets and 70% grass hay, and in 

the experiment 2, it was used a high ration concentrate: roughage diet (HC) consisting of 70% 

commercial concentrate pellets and 30% grass hay, which change was the inclusion 

of Saccharomyces cerevisiae, with levels of 0 g (control), 10g, 20g, and 30g of product 

concentration of 5x10 8 CFU/g. The experimental design was a double 4x4 Latin Square with 

repeated measures over the time and the data were subjected to analysis of variance and 

polynomial regression with a significance level of 5%. In the LC diet, there were no 

differences in nutrient digestibility, glycemic and insulin response, however it was observed a 

quadratic effect (P = 0.0087) for fecal pH, but values remained within the considered ideal for 

the balance of the microbiota. In the AC diet, a quadratic effect was observed in the apparent 

digestibility of OM, NDF, ADF and CP (P = 0.0023, P = 0.0334, P = 0.0238, P = 0.0224) 

respectively, as well as for plasma insulin concentrations (P = 0.0012), however, the values 

were not different to control. Therefore, it was not possible to evaluate the effect 



 

 

of supplementation of yeast Saccharomyces cerevisiae for horses fed with low and high ratio 

concentrate: roughage diets. 

 

Keywords: Concentrated. Horses. Probiotic. Roughage. Starch. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente o Brasil é o quarto maior rebanho equino do mundo, com 

aproximadamente 5,6 milhões de cabeças, atrás apenas dos Estados Unidos, China e México, 

segundo dados do FAO (2009). Não se pensa mais no cavalo apenas como instrumento de 

batalha ou tração, e o desbravamento de novas áreas produtivas, além do seu uso como meio 

de transporte e serviços, fornece importante dimensão econômica à criação de cavalos no 

Brasil (GUERRA, 2003). 

O equino é classificado como herbívoro não–ruminante devido as suas características 

anatômicas, por apresentarem trato digestório diferenciado. O cavalo possui capacidade para a 

digestão de alimentos distintos, desde substâncias concentradas, como açúcares, amido, 

proteína ou gordura através de enzimas próprias do estômago e intestino delgado, até material 

fibroso através da fermentação microbiana no intestino grosso (MEYER, 1995). 

A produção de ácidos graxos voláteis no intestino grosso dos equinos pode suprir em 

grande parte a necessidade energética de mantença, através do consumo de volumoso. Porém, 

para atingir a necessidade energética para cavalos em atividade, se torna insuficiente, sendo 

supridos tradicionalmente com a adição de grãos e/ou subprodutos de grãos de cereais, que 

apresentam grandes quantidades de amido, fornecendo mais energia do que as forragens 

(NRC, 2007). 

Os carboidratos, ocupam cerca de 75% da ração na dietas de equinos, no entanto, é 

necessário que haja equilíbrio entre carboidratos estruturais e não estruturais, pois a ingestão 

de quantidades elevadas de amido na dieta do cavalo, pode não ser totalmente degradado no 

intestino delgado, atingindo o ceco e cólon, promovendo o desequilíbrio da microbiota 

intestinal (MEYER, 1995). Essa mudança na microbiota pode ter como consequência o 

aumento da produção de ácido lático e queda do pH, podendo causar distúrbios 

gastrointestinais e deixando  o cavalo mais susceptível a cólica e laminite. 

O pH e a taxa de renovação são fatores químicos e fisiológicos que atuam no 

crescimento microbiano e ambos são influenciados pela dieta e por outros fatores 

correlacionados, como o nível de consumo, o manejo alimentar e a qualidade da forragem, 

além da relação volumoso/concentrado (FRAPE, 1986). 

Neste sentido, demonstra-se a importância do equilíbrio na microbióta intestinal, 

através da alimentação, a fim de obter melhor aproveitamento dos nutrientes da dieta e 

desenvolvimento do animal. Uma estratégia é o uso de probiótico, que de acordo Lyons 
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(1997), apresentam microrganismos e substâncias que propiciam o balanceamento microbiano 

intestinal adequado e contribuem efetivamente para a melhoria na absorção dos nutrientes 

pelo organismo animal. 

Dentre os probióticos, destaca-se a Saccharomyces cerevisiae, onde pesquisa realizada 

demonstrou que a adição de levedura viva pode limitar a extensão das mudanças indesejáveis 

no ecossistema intestinal do cavalo, principalmente quando em sobrecarga de amido 

(MEDINA et al., 2002).  

Contudo, a variação na quantidade e nas concentrações das cepas de levedura, a 

variação na matéria-prima, o processamento utilizado na composição das dietas, raça, idade e 

a proporção entre concentrado: volumoso, podem resultar em respostas conflitantes, 

demonstrando que estudos são necessários para determinar o nível adequado e a viabilidade 

do uso de Saccharomyces cerevisiae em dietas para equinos. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

Avaliar o efeito da suplementação de levedura Saccharomyces cerevisiae sobre a 

digestibilidade aparente, identificar as implicações nas respostas glicêmicas, insulinêmicas, 

valores de pH fecal e determinar o nível adequado de inclusão de levedura para cavalos 

alimentados com dietas de alta e baixa relação concentrado:volumoso. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1  Aspectos gerais da nutrição eqüina 

 

 

O conhecimento das práticas nutricionais é essencial para coordenar um bom 

programa alimentar ao animal; contudo, é necessário conhecer juntamente com as atividades e 

características específicas de cada animal, o funcionamento da fisiologia digestiva dos 

equinos, para adequar as suas necessidades e maximizar o aproveitamento dos nutrientes 

fornecidos.  

Com o crescimento da indústria equina, a nutrição ganhou grande importância, uma 

vez que através da alimentação adequada, o animal conseguirá alcançar o seu potencial de 

desenvolvimento, de acordo sua genética, finalidade, raça, idade, etc. Com  o objetivo de 

atender as exigências nutricionais durante os vários períodos da vida do animal, devem ser 

conhecidos o valor nutricional dos alimentos, suas limitações, e os nutrientes requeridos pelo 

eqüino, além  da técnica para combinar essas informações em uma dieta balanceada 

(CUNHA, 1991). 

O consumo de alimentos pelos equinos adultos, encontra-se entre 1,5% a 2,5% do peso 

vivo (PV), em matéria seca (MS), podendo chegar a 3% do PV no caso de animais em 

lactação ou em crescimento, sendo essa porcentagem associada a quantidade de fibra bruta na 

dieta (NRC, 2007). 

De acordo com Andriguetto et al. (1984), a energia é o fator de maior importância na 

nutrição equina, principalmente para o cavalo em atividade, sendo fornecida através da 

utilização da forragem e mistura com o concentrado. A necessidade protéica, vitamínica, 

mineral, etc., depende da forragem recebida e da fase de vida em que o animal se encontra.  

A forragem, ou volumoso, sempre foi base da alimentação do cavalo, por conter 

grandes quantidades de fibra bruta em sua composição. Atualmente, a tendência é reduzir ao 

máximo a utilização deste tipo de material, devido à dificuldade de conseguir volumoso de 

qualidade homogênea, da necessidade de espaço de armazenamento, pelo manuseio 

trabalhoso ou de carga de pó durante a alimentação (MEYER, 1995). Além disso, apenas o 

seu fornecimento não supre as exigências energéticas necessárias a animais em atividade, 

devido à baixa digestibilidade dos carboidratos da parede celular da forragem (JOUANY et 

al., 2008). 
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Os concentrados, em sua maioria grãos de cereais, foram inclusos na dieta, 

substituindo parte do fornecimento de forragem, chegando a níveis de inclusão de até 80%. 

Segundo Lewis (1985), os concentrados são alimentos que fornecem alta quantidade de 

energia alimentar, mas possuem baixa quantidade de fibra bruta. Andriguetto et al. (1984) 

recomenda a divisão da dieta concentrada em pelo menos três refeições diárias, além do 

fornecimento de volumoso com boa qualidade. Segundo Meyer (1995), a ingestão de fibra 

bruta na dieta deve obedecer a um teor de 16 a 18%. 

Porém, o equilíbrio entre esses dois tipos de fonte energética deveria ser levado em 

consideração, pois o cavalo como herbívoro necessita ingerir fibra para manter o equilíbrio da 

microbióta intestinal, a fim de evitar distúrbios gastrointestinais. Andriguetto et al. (1984), 

recomenda em alimentações com concentrados o fornecimento regular dividido em pelo 

menos três refeições ao dia, além de boa fonte de volumoso de boa qualidade. A ingestão de 

fibra bruta na dieta  deve obedecer a um teor de 16 a 18% (ANDRIGUETTO et al., 1984; 

MEYER, 1995). 

O equilíbrio entre estes dois tipos de fonte energética deve ser levado em 

consideração, pois o cavalo como herbívoro necessita ingerir fibra em quantidade suficiente 

para manter o equilíbrio da microbiota intestinal, evitando distúrbios gastrointestinais.  

Hintz et al. (1971b) analisaram a necessidade energética de cavalos em atividade e 

concluíram que a energia digestível requerida varia de acordo as atividades exercidas. A 

necessidade energética deve levar em consideração alguns parâmetros, como o tipo, 

intensidade, freqüência do trabalho, temperatura ambiente, condição do animal, entre outros. 

 

 

3.2  Trato digestório 

 

 

O equino é classificado como herbívoro não–ruminante, devido às suas características 

anatômicas possuindo capacidade para a digestão de alimentos distintos, de substâncias 

concentradas, como açúcares, amido, proteína ou gordura através de enzimas próprias do 

estômago e intestino delgado, até material fibroso com auxílio de enzimas de 

microorganismos do intestino grosso (MEYER, 1995). 

De acordo com Cunha (1991), os equinos apresentam digestão pré-cecal similar aos 

animais monogástricos, com digestão pós-ileal, similar a dos ruminantes, apesar da ação 
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microbiana não ser tão eficaz quanto nos ruminantes, já que o ceco localiza-se após o 

intestino delgado. 

O processo digestivo pode ser resumido em um sistema que começa na apreensão do 

alimento, terminando na excreção dos resíduos e/ou alimentos não digeridos pelo processo de 

digestão. Os principais compartimentos envolvidos nesse processo são a boca, esôfago, 

estômago, intestino delgado e intestino grosso. 

Na boca, segundo Frape (1986), os lábios, língua e dentes dos cavalos são idealmente 

agrupados para apreensão, ingestão e alteração da forma física dos alimentos. O processo da 

mastigação libera grande quantidade de saliva, que contém enzimas envolvidas na quebra de 

carboidratos (CUNHA, 1991), nos quais, os alimentos além de serem moídos, liberam 

substâncias como proteínas e açúcares, que podem ser posteriormente digeridos no estômago 

e no intestino delgado (MEYER, 1995).  

O estômago é adaptado para receber pequenas porções de alimentos, durante vários 

períodos do dia, apresentando capacidade de 15 a 20 litros (MEYER, 1995), o que representa 

8 a 10% do trato digestório (CUNHA, 1991). Os processos digestivos no estômago ocorrem 

pela atividade simultânea de enzimas digestivas, microorganismos e suco gástrico (MEYER, 

1995). Frape (1986), cita que o tempo de permanência dos alimentos no estomago varia de 2 a 

3 horas, e de acordo com Cunha (1991), o tempo de passagem do alimento do estômago para 

o intestino delgado é rápida; ou seja, a degradação de amido e açúcares é restringida pelo 

reduzido tempo de ação de microorganismo, além do desfavorecimento das bactérias pelo 

baixo pH. 

O intestino delgado do eqüino divide-se em duodeno, jejuno e íleo, medindo cerca de 

20 metros em um animal adulto de porte médio, representando 30% do trato digestório 

(CUNHA, 1991). Segundo Meyer (1995), neste compartimento, através de mudanças de tônus 

e contrações rítmicas, o conteúdo intestinal é misturado, sofre ação das enzimas pancreáticas, 

proteases, amilase e lipases, recebe bile continuamente por não possuir vesícula biliar, e é 

observada também quantidade considerável de microorganismos anaeróbicos, sendo o 

principal local de digestão e absorção de carboidratos solúveis, além de gorduras e proteínas  

O intestino grosso representa cerca de 60 a 62% do trato digestório, constituído de 

ceco, cólon e reto, e recebe alimentos não degradados pelo estômago e intestino delgado 

(CUNHA, 1991). O ceco e quase todo cólon, são responsáveis pela maior parte da 

fermentação microbiana, apresentando bactérias e protozoários em quantidades e ação 

semelhantes ao pré-estômago dos ruminantes (MEYER, 1995). Este compartimento é o local 

primário de digestão dos carboidratos estruturais, que são digeridos por enzimas produzidas 
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pelos microorganismos presentes e absorvidos na forma de ácidos graxos voláteis, como 

acetato, propionato e butirato (HINTZ et al., 1971b), além de vitaminas e aminoácidos.  

O intestino grosso possui forma anatômica de grande motilidade, que favorece a maior 

permanência do alimento neste compartimento com relação ao trato gastrointestinal, 

possibilitando a ação de microorganismos na degradação dos constituintes da parede celular 

das forragens. Contudo, o tempo de permanência do alimento nos diversos segmentos do trato 

intestinal depende de vários fatores, como: individualidade e ocupação do cavalo, tipo e 

tamanho de partículas, além da digestibilidade  do alimento (MEYER, 1995). 

 

 

3.3 Digestão dos carboidratos 

 

 

Os carboidratos são formados por moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo 

avaliados nas dietas, em função das características anatômicas dos vegetais, com ênfase na 

parede celular vegetal e do conteúdo celular. Podem ser classificados em estruturais e não 

estruturais; sendo os estruturais constituídos por polissacarídeos presentes na parede celular 

(hemicelulose, celulose e lignina); e os não estruturais formados por carboidratos simples 

(amido, monossacarídeos, dissacarídeos, frutosanos, pectinas e outros) (VAN SOEST, 1994). 

Esta classificação se adequa melhor aos ruminantes à equinos, pois estas espécies 

apresentam diferenças na fisiologia digestiva, a qual resulta em variações na digestibilidade 

dos alimentos (NRC, 2007). A fim de desenvolver uma classificação mais adequada à 

fisiologia digestiva dos equinos, Hoffman et al. (2001), propôs a divisão de carboidratos em 

três frações: (1) em carboidratos-hidrolisáveis, o qual inclui monossacarídeos, dissacarídeos e 

amidos, que serão hidrolisados à açúcares simples no intestino delgado; em carboidratos 

fermentável no intestino grosso, que irão produzir ácidos graxos voláteis, subdivididos em 

uma fração (2) rapidamente fermentáveis, que incluem oligossacarídeos, frutosanos, 

galactanos, β-glucanos e substâncias pécticas; e uma fração (3) lentamente fermentável, que 

incluem fibras em detergente neutro, como a hemicelulose e celulose. 

Este sistema proposto por Hoffman et al. (2001), pode avaliar melhor o valor 

energético da porção dos carboidratos da alimentação, como componentes separados que são 

absorvidos na forma de glicose, daqueles que são fermentados como ácidos graxos voláteis 

(AGV). Em ruminantes, as frações de carboidratos hidrolisáveis e de fermentação rápida, 
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ocorrem no rúmen, enquanto que nos equinos são digeridos principalmente no intestino 

delgado. 

Hintz et al. (1971b) salientaram que os cavalos digerem fibras com 60 a 70% da 

eficiência da digestão dos ruminantes. Segundo Úden e Van Soest (1982), a menor 

digestibilidade da fração fibrosa ocorre pelo fato dos eqüinos apresentarem a taxa de 

passagem da digesta mais rápida, reduzindo, desta forma, a exposição do alimento à ação 

microbiana no intestino grosso. Além disso, Van Soest (1994) relatou que, em razão da 

digestão de carboidratos solúveis e proteína ocorrerem antes do intestino grosso e, 

dependendo da forma e da quantidade da dieta fornecida, pouco substrato, além do material 

fibroso chega o ceco dos equinos, podendo prejudicar a população de microrganismos, 

diminuindo o aproveitamento dos carboidratos estruturais, uma vez que os microrganismos 

precisam de carboidratos, proteínas e minerais para metabolizarem os carboidratos estruturais. 

A produção de AGV no intestino grosso dos equinos pode suprir em grande parte a 

necessidade energética de mantença, através do consumo de forragens. Porém, para atingir a 

necessidade energética para cavalos em atividade, se torna insuficiente, sendo suprida 

tradicionalmente com a adição de grãos e/ou subprodutos de grãos de cereais, que possuem 

grandes quantidades de amido, fornecendo mais energia do que as forragens (NRC, 2007). 

Segundo Hoffman et al. (2001), carboidratos hidrolisáveis e de rápida fermentação são 

encontrados em grande quantidades em grãos de cereais e gramíneas jovens, e uma ingestão 

excessiva de carboidratos hidrolisáveis pode ocorrer quando a pastagem em crescimento é 

suplementada com concentrado, mostrando que essa associação pode acarretar em desordens 

digestivas e metabólicas. 

O excesso de carboidratos hidrolisáveis e de rápida fermentação podem atingir o ceco 

e cólon, levando ao desenvolvimento excessivo da microbióta, causando queda na produção 

de acetato, redução do pH, aumentando a proporção de ácido propiônico e lático (MEYER, 

1995). A capacidade crítica para a sobrecarga da digestão dos carboidratos hidrolisáveis é de, 

aproximadamente, 0,4% do peso vivo dos equinos (POTTER et al., 1992). 

Medina et al. (2002) em seus estudos, relataram o aumento da concentração total de 

bactérias anaeróbicas, da utilização de ácido lático pelas bactérias, Lactobacillus e 

Streptococus, e redução no número de bactérias celulolíticas no ceco. Também observaram 

redução na concentração de acetato, enquanto ocorreu aumento da concentração de 

propionato e queda do pH no ceco e cólon,  quando os cavalos foram alimentados com dieta 

com alta concentração de amido (MEDINA et al., 2002). 
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No mesmo sentido, Julliand et al. (2001), avaliando o efeito da inclusão de três 

diferentes proporções de volumoso:concentrado (100:0, 70:30 e 50:50) na atividade 

microbiana, constataram que o aumento gradativo da cevada às dietas reduziu o pH do ceco e 

cólon, com diferenças significativas, principalmente entre  os tratamentos 100:0 e 50:50, 

devido ao aumento do lactato, decorrente do aumento de bactérias amilolíticas (lactobacillus e 

streptococcus), por possível elevação da quantidade de amido no ceco e cólon, além da queda 

na concentração de bactérias celulolíticas. Este trabalho, em complementação aos estudos 

conduzidos por Drougoul, de Fombelle e Julliand (2001) e de Fombelle et al. (2001), 

demonstraram que a elevação dos níveis de concentrado na dieta aumenta a taxa de passagem 

deste do intestino delgado para o ceco, resultando em maior quantidade de carboidratos 

hidrolisáveis no intestino grosso, e consequentemente, mudanças na microbiota.  

Além disso, a eficiência da utilização de fibra dietética pelos equinos está associada a 

importantes fatores, como a composição da dieta, especialmente a proporção entre volumoso 

e concentrado, a taxa de fermentação microbiana e a taxa de passagem do alimento, sendo que 

o aumento da digestibilidade da fibra geralmente está associado ao maior tempo de retenção 

da digesta (DROUGOUL; DE FOMBELLE; JULLIAND, 2001). 

 

 

3.4 Probióticos e a Microbióta intestinal 

 

 

O conceito de probiótico foi relatado pela primeira vez por Elie Metchnikoff em 1907, 

onde observou que o consumo de leite fermentado, por um grupo étnico específico, foi 

responsável pela maior longevidade e sugeriu que estes produtos manipulavam a microbiota 

intestinal, auxiliando no equilíbrio das bactérias patogêncicas e não patogênicas ”(WEESE et 

al., 2003). 

Lilley e Still Well (1965), propuseram pela primeira vez o termo probiótico, contrário 

à antibiótico, para descrever substâncias secretadas por um organismo, que favorecem o 

crescimento de outro. Mais tarde, Fuller (1989) conceituou como probiótico, a suplementação 

microbiana viva na alimentação que beneficiam o animal hospedeiro melhorando o equilíbrio 

microbiano intestinal. Entretanto, a definição atualmente aceita é que os probióticos são 

microrganismos vivos, administrados em quantidades adequadas, que conferem benefícios à 

saúde do hospedeiro (FAO, 2006). 
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O feto no útero é estéril, mas ao nascer e passar pela vagina da mãe entra em contato 

com microorganismos, que são adicionados rapidamente após o nascimento e assim o recém 

nascido adquire uma microbiota intestinal característica da sua espécie até se tornarem 

bactérias anaeróbicas. A estabilização da microbiota no intestino ajuda o animal a resistir a 

infecções, particularmente do trato gastrointestinal, mas este equilíbrio pode ser influenciado 

pela dieta e por fatores ambientais, sendo os três principais, o excesso de higiene, uso de 

antibióticos terápicos e estresse (FULLER, 1989). 

Com o conhecimento destas propriedades, referentes aos microorganismos vivos 

intestinais, foi intensificada a utilização de antibióticos terápicos como promotores de 

crescimento na produção animal, acarretando desenvolvimento de resistência pelas bactérias. 

Devido a isso e a preocupação com os possíveis efeitos colaterais causados pelo uso de 

antibióticos como suplemento ao crescimento, novas alternativas têm sido estudadas, tanto 

pelos consumidores, quanto pelos produtores. Os probióticos aparecem como excelente 

alternativa, pelas suas interessantes propriedades que incluem a habilidade em reduzir o uso 

de antibióticos, o alto índice e segurança aparente, e positiva percepção pelo público como 

“terapia alternativa” e/ou “natural” (WEESE et al., 2003). 

Os principais gêneros identificados na microbiota intestinal de animais são: Bacillus, 

Bacteriodes, Bifidobacterium, Citrobacter, Clostridium, Enterobacter, Escherichia, 

Eubacterium, Fusobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, Pediococcus, Peptostreptococcus, 

Propionibacterium, Ruminococcus, Serratia, Veillonella e Streptococcus (PARKER, 1974). 

Os organismos probióticos devem resistir ao trânsito gastrointestinal e à ação 

enzimática, além de apresentar propriedades como a habilidade em aderir-se à células 

epiteliais do intestino, colonização do trato intestinal, produção de fator antimicrobiano,  

inibição de patógenos entéricos, entre outros (WEESE, 2001). 

De acordo com Fuller (1989), o sucesso na adesão destas bactérias no trato intestinal 

ocorre através da fixação na parede do epitélio, ou pelo crescimento mais rápido que a sua 

eliminação pelo peristaltismo intestinal junto com o alimento; portanto os organismos 

probióticos dependem dos seus fatores no processos de colonização, os quais lhes permitem 

resistir aos mecanismos antimicrobianos, tanto químicos, como físicos, que ocorrem no 

intestino. 

Os probióticos são utilizados para proporcionar enzimas digestivas e tentar estabelecer 

um equilíbrio desejável dos organismos intestinais, e vários microorganismos são usados 

como probióticos, sendo os mais comuns os do gênero Lactobacillus, Bifidobacterium, 
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Streptococcus, além das leveduras vivas como a Saccharomyces cerevisiae (OITICICA, 

2007). 

O modo de ação dos probióticos ainda é discutido, porém possíveis mecanismos são 

descritos por Fuller (1989), tais como: (1) Supressão da contagem viável pela produção de 

componentes antibacterianos, competição por nutrientes e/ou competição por sítios de 

ligação; (2) Alteração do metabolismo microbiano, pelo aumento ou redução da atividade 

enzimática; (3) Simulação de imunidade pelo aumento do nível de anticorpos, ou aumento da 

atividade macrófaga. 

Alguns pesquisadores analisaram a influência de probióticos na alimentação equina. 

Medina et al. (2002) estudaram oito equinos adultos machos fistulados, alimentados com 

concentrado e volumoso em proporções iguais, com ou sem suplementação diária de 10g de 

Saccharomyces cerevisiae. Após as refeições foram medidas as concentrações de ácido lático, 

ácidos graxos voláteis, amônia e o pH no ceco, além de coleta de amostras do conteúdo do 

colón e contagem das bactérias anaeróbicas, ácido láticas, Lactobacillus e Streptococcus. A 

suplementação com S. cerevisiae aumentou a concentração de células vivas viáveis 

(P<0,001), no ceco e cólon no valor de 4,3 x 106 e 4,5 x 104 UFC/g, respectivamente. 

Aparentemente a suplementação com a cultura modificou o pH (P<0,005), e as concentrações 

do ácido lático e amônia. As alterações foram maiores no ceco do que no cólon, coincidindo 

com maior quantidade de células do probiótico. Quando a digestão do concentrado do 

intestino delgado tornou-se saturada, o efeito da suplementação do probiótico limitou as 

mudanças indesejáveis no ecossistema intestinal dos equinos. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, e analisando a influência da cultura de S. 

cerevisiae na digestibilidade aparente e na taxa de passagem de cavalos alimentados com 

concentrado e volumosos em proporções iguais, Jouany et al. (2008), concluíram que a 

suplementação com levedura melhorou a digestibilidade da fibra em detergente ácido 

(P=0.038), estimulou a ingestão de matéria seca (P=0.03) e da fibra em detergente neutro 

(P=0.038), não influenciando o tempo de retenção da digesta sólida. A ausência de 

significância na interação da dieta x S. cerevisiae, ressalta a estratégia de utilizar a levedura 

para estimular a digestão da celulose e melhorar o estado nutricional de cavalos submetidos a 

dietas com concentrado e volumoso.  

Por outro lado, em estudo realizado por Weese et al. (2003), avaliando o uso de 

Lactobacillus rhamnosus GG, estudado como probiótico no organismo humano, na 

colonização intestinal, na dose de 1 x 109 , 1 x 1010 e 5 x 1010 UFC/50kg de PV/dia em 

cavalos adultos e pôneis não apresentou significância em seus resultados, com colonização 
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muito baixa, esporádica e sem efeitos, quando comparado com outras espécies. Isto pode ter 

ocorrido devido à pouca adesão da L. rhamnosus GG  nas células epiteliais do intestino do 

eqüino. 

Como observado, a dieta é apenas um dos sérios fatores que podem influenciar os 

resultados obtidos com uso de probióticos. O efeito estimulante de crescimento por si só deve 

ser variável, pois isso ocorrerá quando animais forem afetados pela depressão do 

desenvolvimento da microbiota. Outro fator importante é a viabilização na preparação dos 

probióticos, se contém os números necessários de organismos que ela alega ter, e a 

viabilidade da preparação deve ser analisada antecedente ao seu uso na experimentação. Os 

dados de campo são muito difíceis de serem avaliados, mas de fato os probióticos apresentam 

em algumas ocasiões, resultados que confirmam seu potencial como promotor de crescimento 

(FULLER, 1989). 

As variabilidades dos resultados das pesquisas realizadas com probióticos podem 

ainda estar associadas com as diferentes cepas, nível de dose, condição de armazenamento, 

estratégia de alimentação e interações com drogas. O que mostra que estudos ainda devem ser 

realizados pra adequação ao uso dos probióticos, com relação à quantidade, concentrações e 

viabilização no seu processo.  

 

 

3.5 Glicose e Insulina 

 

 

A concentração plasmática de glicose após a ingestão de alimento, chamada de 

resposta glicêmica, pode ser influenciada pelo tamanho da partícula, grau de processamento 

térmico, composição em proteína, gordura e fibra do alimento, estrutura bioquímica e 

processo de absorção do carboidrato, conteúdo e intervalo de tempo da refeição anterior 

(GUEZENNEC, 1995).   

De acordo com Hintz (1971), dietas ricas em grãos tendem a ter uma maior digestão 

de carboidratos no intestino delgado e maior absorção de glicose, enquanto uma dieta 

exclusiva de forragens estimula maior conversão de carboidratos para ácidos graxos voláteis 

por bactérias no ceco e cólon. A produção de ácidos graxos voláteis (AGV) no intestino 

grosso, provenientes da fermentação microbiana das forragens, representa importante fonte 

energética para o cavalo, sendo o acetato o principal AGV formado, além de butirato e 

propionato. A produção de propionato pela fermentação microbiana é usada pela síntese de 
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glicose hepática, sendo o mecanismo de gliconeogênese muito importante na homeostasia da 

glicose para equinos alimentados por dieta volumosa (NRC, 2007).  

Apesar do fornecimento de volumoso de qualidade suprir em grande parte a 

necessidade energética de mantença, o cavalo de alto desempenho  requer a adição de outras 

fontes de energia, tradicionalmente realizadas  com adição de grãos e ou subprodutos de grãos 

de cereais (NRC, 2007). Estes tipos de suplementos, contêm grandes quantidades de amido 

e açúcar e têm sido relatados para obter alta respostas glicêmicas (KRONFELD et al., 2004). 

 De acordo com Arai et al. (1994), a glicose é a maior fonte de energia para animais e 

a glicólise é a melhor reação enzimática para a produção de ATP nas  células. O transporte de 

glicose no interior das células é o primeiro passo para sua utilização, sendo assim, Forhead et 

al. (1994), afirmam que a insulina é de fundamental importância para a regulação dos 

processos metabólicos glicoregulatórios.  Rankin (1997) sugere que para completar a 

avaliação do índice glicêmico de um alimento, ou seja, a magnitude da resposta em glicose 

plasmática após sua ingestão, a concentração plasmática de insulina pode ser um bom 

indicativo da presença de açúcar na corrente sanguínea. Neste sentido, Glade, Gupa e Reimers 

(1984), informam que uma rápida resposta secretora de insulina pelo pâncreas pode estar 

associada com a ingestão de grandes quantidades de energia e proteína. 

A digestibilidade do amido ocorre quase que completa no intestino delgado pela ação 

enzimática, podendo variar de 87 a 100%, porém, uma vez que os eqüinos possuem baixa 

atividade da enzima alfa-amilase pancreática, a digestão pré-cecal do amido pode ser 

comprometida (KIENZLE, 1994; MEYER, 1995).    

A taxa e extensão da digestão do amido são determinadas por propriedades do grânulo 

de amido, o efeito do processamento, estruturas associadas, alimentos (parede celular das 

plantas), tempo de trânsito através do intestino delgado, a disponibilidade e concentração de 

enzimas, sendo que estes fatores afetam a resposta glicêmica do cavalo para alimentação e 

subsequente produção de insulina (CUDDEFORD, 2001). 

Absorção completa de amido pré-cecal  permite que o cavalo fique menos susceptível 

a distúrbios digestivos agudos associados à rápida fermentação microbiana no intestino 

posterior, como cólica, laminite e diarréia (KRONFELD; HARRIS, 2003). O limite 

superior da absorção pré-cecal do amido é relatado para ser   

0,35-0,4% de peso vivo por refeição (POTTER et al., 1992).  A absorção de amido pré-cecal 

provoca aumento nas respostas glicêmicas, portanto, dietas com  resposta glicêmica baixas a 

 moderadas são preferíveis quando associados  com quase completa digestibilidade pré-

cecal de amido,  afim de evitar a sobrecarga  no intestino grosso,  e ao mesmo tempo evitar os 
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distúrbios metabólicos associados com alto índice glicêmico  e aquelas associadas 

com acidose no  intestino posterior (KRONFELD; HARRIS, 2003). 

Segundo Davidson et al. (1991), a ingestão de grandes quantidades de carboidratos 

hidrolisáveis, tem sido citado como responsável por alterações nas concentrações plasmáticas 

de alguns hormônios, relacionados com o crescimento, particularmente os hormônios da 

tireóide, através da conversão, mediada pela insulina, de tiroxina (T4) em triiodotironina (T3).  

Desta forma, Treiber et al. (2005), sugere que alimentos constituídos de grandes 

quantidades de carboidratos não estruturais estimulam a resposta insulínemica, de modo a 

manter a glicemia, prevenindo a hiperglicemia, podem tanto originar a resistência à insulina 

como alterar negativamente a microbióta no intestino grosso devido uma ingestão excessiva, 

mostrando que essa associação pode acarretar desordens digestivas e metabólicas. 
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4  MATERIAL  E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local  

 

 

O experimento foi conduzido no Setor de Equideocultura do Campus Administrativo 

de Pirassununga, no Laboratório de Pesquisas em Alimentação e Fisiologia do Exercício em 

Equinos (LABEQUI) e no Laboratório de Bromatologia do Departamento de Nutrição e 

Produção Animal, pertencentes à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (FMVZ-USP), na cidade de Pirassununga/SP. 

 

 

4.2 Animais  

 

 

Foram utilizados oito pôneis da raça Mini-horse, machos, castrados, com idade 

aproximada de 3 meses e peso médio inicial de 113±12 Kg, provenientes de criatórios 

particulares e imunizados contra tétano, vermifugados e pulverizados contra ectoparasitas.  

 

 

4.3 Dietas e Procedimento Experimental  

 

 

 No experimento 1 foi utilizado dieta de baixa proporção concentrado:volumoso (BC), 

constituída de 30% concentrado comercial peletizado e 70% de feno de tifton 85 (Cynodon 

spp.), e no experimento 2 foi utilizado dieta de alta proporção de concentrado:volumoso (AC), 

constituída de 70% concentrado comercial peletizado e 30% de feno tifton 85 (Cynodon spp.) 

(Tabela 3), cuja variação foi a inclusão de Saccharomyces cerevisiae, com níveis de 0g 

(controle), 10g, 20g, e 30g, de produto1 com concentração de 5x108 UFC/g . 

A composição bromatológica do concentrado comercial peletizado2 e do volumoso 

utilizados nas dietas BC e AC estão descritas, respectivamente, nas tabelas 1 e 2. 

                                                           
1
 Equihealth – Yes Sinergy® 

2
 Corcel Tradicional - Presence® 
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As dietas foram fornecidas duas vezes ao dia, com intervalos constantes as 7:00 h e 

19:00 h, sendo a dieta total (feno + concentrado) dividida em partes iguais entre os dois 

horários. Foi adotado o consumo diário individual de 2,0% do peso vivo em matéria seca, 

atendendo as exigências da categoria, segundo (NRC, 2007). O concentrado foi fornecido em 

comedouro separado do volumoso simultaneamente de acordo com modelo proposto por 

Carvalho (1992). Água e suplemento mineral foram fornecidos ad libitum. 

 
Tabela 1 - Composição bromatológica do concentrado utilizado nas dietas experimentais¹ 

¹ Dietas AC: alta relação concentrado:volumoso (30:70) e BC: baixa relação concentrado:volumoso (70:30) 
 

 
 

Tabela 2 - Composição bromatológica dos fenos de tifton 85 das dietas experimentais 

Nutriente (%)     Feno BC¹ Feno AC² 

Matéria Seca (MS)   88,02 88,5 

Proteína Bruta (PB)   9,51 7,69 

Fibra solúvel em detergente neutro (FDN) 74,08 79,64 

Fibra solúvel em detergente ácido (FDA) 35,32 42,58 

Matéria Mineral (MM)  6,52 5,84 

Extrato Etéreo (EE)   1,5 1,13 

Cálcio (Ca)   0,07 0,02 

Fósforo (P)   0,15 0,21 

Amido    1,54 0,63 

Matéria Orgânica (MO)   93,48 94,16 

¹ BC= Baixa relação concentrado:volumoso (30:70) 
² AC= Alta relação concentrado:volumoso (70:30) 
 

Nutriente (%)     Concentrado 

Matéria Seca (MS)   89,01 

Proteína Bruta (PB)   16,58 

Fibra solúvel em detergente neutro (FDN) 37,61 

Fibra solúvel em detergente ácido (FDA) 10,15 

Matéria Mineral (MM)  12,79 

Extrato Etéreo (EE)   10,15 

Cálcio (Ca)   0,78 

Fósforo (P)   0,18 

Amido    10,54 

Matéria Orgânica (MO)   87,24 
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Tabela 3 - Ingredientes e composição bromatológica das dietas experimentais 

        Dietas Experimentais¹ 

Variável    BC AC 
  

Ingrediente, %     
 

Concentrado²   30 70 
 

Feno    70 30 
 

      
 

Composição Bromatológica, %MS     
  

Matéria Seca (MS) 88,32 88,86 
 

Proteína Bruta (PB) 11,63 13,91 
 

Fibra solúvel em detergente neutro (FDN) 63,14 50,22 
 

Fibra solúvel em detergente ácido (FDA) 26,37 19,88 
 

Matéria Mineral (MM)  8,40 10,71 
 

Extrato Etéreo (EE)   2,22 3,08 
 

Cálcio (Ca)   0,34 0,61 
 

Fósforo (P)   0,10 0,13 
 

Amido    4,24 7,57 
 

Matéria Orgânica (MO)   91,61 89,32 
  

 ¹ BC= Baixa relação concentrado:volumoso, AC= Alta relação concentrado:volumoso 
 ² Concentrado comercial 
 

 

4.4  Metodologia de Coletas e Processamento das amostras 

 

 

Os experimentos constituíram de quatro períodos de 23 dias cada, sendo os 15 

primeiros dias de adaptação à dieta, 5 dias para a coleta de dados e 3 dias de intervalo entre os 

períodos. 

Os animais foram alojados em baias individuais de 2,5 x 3,0 m, com piso de concreto 

coberto com cama de maravalha, durante o período de adaptação. A cada intervalo entre os 

períodos experimentais, os animais foram soltos em piquete, e no início e final de cada 

período, os animais foram pesados para ajuste de dieta em relação ao peso vivo.  

Amostras dos alimentos fornecidos foram retiradas diariamente, a cada período 

experimental, formando uma amostra composta e acondicionada em sacos plásticos para 

análise posterior. 
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4.4.1  Digestibilidade aparente total  

 

 

Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta foram estimados 

através do método da coleta total de fezes. O ensaio da digestão foi realizado em período de 5 

dias, com animais mantidos em baias, com piso de concreto, sem cama. As fezes recolhidas 

foram acondicionadas em sacolas plásticas, pesadas a cada 24h,  identificados por animal, e 

do total excretado, após homogeneização, foi retirado uma alíquota de 10%, acondicionado 

em sacos plásticos e congelados à –20°C. 

Ao final dos quatro períodos de coletas, as amostras de fezes totais, dos alimentos 

fornecidos foram descongeladas à temperatura ambiente, homogeneizadas manualmente, 

pesadas e secas em estufa de ventilação forçada a 65° C, por 72 horas. Logo após foram 

moídas em moinhos com peneira de furos de 1 mm. Amostras compostas das fezes foram 

feitas com base no peso seco, para cada animal e período. Todas as amostras após serem 

moídas, foram acondicionadas em saquinhos plásticos e identificados para posterior análise. 

Os coeficientes de digestibilidade aparente (CD) dos nutrientes dos ensaios de 

digestão com coleta total de fezes foram estimados por meio da equação descrita por 

Schneider e Flatt (1975). 

 

CD (%) = MS consumida x (% nutriente na dieta) – MS fezes x (% nutriente nas fezes) x 100 

                                MS consumida x (% nutriente na dieta) 

 

 

4.4.2  Glicemia e Insulina 

 

 

As análises para as respostas glicêmicas e insulinêmicas foram realizadas no 

primeiro dia de colheita de fezes de cada período experimental. As amostras de sangue foram 

colhidas em tubos previamente preparados com estabilizantes (citrato), por venopunsão da 

veia jugular, 30 minutos antes, 30 minutos, 90 minutos, 150 minutos, 210 minutos após o 

fornecimento da dieta do período da manhã (STULL; RODIEK, 1988). As amostras foram 

centrifugadas para separação de soro, acondicionadas em microtubo de 2 mL. 
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4.4.3 pH fecal  

 

 

Foi aferido o pH das fezes, diariamente, durante o período de coleta total. Foram 

retiradas amostras de 50g de fezes frescas diretamente da ampola retal de cada animal, 

transferidas para tubos plástico, acrescidas de 50ml de água deionizada e misturadas por 

aproximadamente 20s,  e submetidas a leitura do pHmetro3 (BERG et al., 2005). 

 
 

4.5 Análises  Laboratoriais 

 
 

As análises de matéria seca (MS), matéria orgânica (MO), fibra em detergente neutro 

(FDN), fibra em detergente ácido (FDA), proteína bruta (PB), amido, matéria mineral (MM) e 

extrato etéreo (EE) foram realizados segundo a metodologia descrita por Silva e Queiroz 

(2002). 

A análise de cálcio (Ca) foi realizada pelo método de titulometria com EDTA e para 

análise de fósforo (P) foi utilizado o método calorimétrico (AOAC, 1980). 

A análise do amido foi conduzida segundo o método enzimático descrito por Pereira e 

Rossi Junior (1998). 

Para dosagem de glicose foi utilizado o método enzimático como descrito por 

Bergmeyer (1975) e Tonkk (1972), e para dosagem de insulina plasmática foi analisada pela 

técnica de quimiluminescência, com o método descrito por Yalow e Berson (1960). 

 

 

4.6 Delineamento experimental     

 

 
O delineamento experimental utilizado foi em quadrado latino duplo 4x4 (quatro 

animais, quatro tratamentos) com medidas repetidas no tempo. Os resultados de 

digestibilidade, pH fecal,  resposta plasmática de glicose e insulina foram submetidos à 

análise de variância com medidas repetidas no tempo e regressão polinomial pelo 

procedimento PROC MIXED do SAS, versão 9.1 (2004). As médias ajustadas foram 

                                                           
3
 Quimis® 
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comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05). O modelo incluiu efeitos fixos de tratamento, 

tempo, interação tratamento x tempo, e os efeitos aleatórios de animal e período. 

Para as análises, com o objetivo de identificar as matrizes de (co)variâncias mais 

adequadas às variações das medidas dentro de indivíduos, foram testadas as seguintes 

estruturas de (co)variâncias residuais: (1) Estruturas que consideram homogeneidade de 

variâncias - componentes de variância (VC) a qual considera as covariâncias iguais a zero); 

simetria composta (CS); alto regressiva de primeira ordem (AR (1)); auto-regressiva de 

primeira ordem com média móvel (ARMA (1,1)); Toeplitz (TOEP) e Toeplitz com duas 

bandas (TOEP(2)). (2) Estruturas que consideram heterogeneidade de variâncias – não 

estruturada (UN); faixa na diagonal principal (UN(1)); heterogênea alto regressiva (ARH (1)); 

fator analítico de primeira ordem (FA(1)); Huynh-Feldt (HF); ante dependente de primeira 

ordem (ANTE(1)); heterogênea toeplitz (TOEPH); uni-estruturada correlacionada (UNR) e 

heterogênea simétria composta (CSH). As estruturas de covariâncias foram comparadas com 

base em dois critérios, o AIC (“Akaike’s Information Criterion”) e BIC (“Schwarz’s Bayesian 

Criterion”).  

Nas análises dos resultados, foi empregado o modelo estatístico: 

Yijkl = µ + Pi + Aj + Tk + Pl+ TijkPl + eijkl, sendo: 

Yijk = observação do animal j que recebeu a dieta i; 

µ = constante geral; 

 Pi = efeito dos períodos, em que i igual a 1, 2, 3 e 4;  

Aj = efeito dos animais, considerando j igual a 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7 e 8;  

Tk = efeito dos tratamentos, em que k é igual a 1, 2, 3 e 4;  

Pl: efeito de tempo, em que l é igual a 1,2,3,4,e,5; 

TijkPl = efeito da intereção tratamento x tempo, no período j, para o animal i, no tratamento k 

e tempo l. 

eijk = erro aleatório associado a cada observação. 

Os incrementos de glicose e insulina foram calculados subtraindo-se o valor basal de 

cada animal dos demais valores observados durante os 120 minutos de teste. Os dados 

foram submetidos a  análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas no tempo, 

considerando os efeitos do tratamento e tempo. As áreas abaixo da curva (AAC) foram 

calculadas para o intervalo total, que compreendeu os tempos de -30, 0, 30, 60, 90 e 120 

minutos pós-prandial, que foi realizado através do procedimento PROC EXP do SAS e por 

regressão polinomial simples, de acordo os quatro níveis de inclusão de Saccharomyces 
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cerevisiae pelo PROC REG do SAS e suas médias ajustadas foram comparadas através do 

teste de TUKEY (P<0,05) pelo PROC MIXED do SAS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Os resultados e discussão estão descritos de acordo experimento 1 e 2. 

 
 
5.1  Experimento 1 

 
 

Os dados referentes a digestibilidade aparente, pH fecal, glicemia e insulina para a dieta 

composta por baixa relação de concentrado:volumoso (30:70) estão descritos a seguir. 

 
 
5.1.1 Digestibilidade aparente 

 

 

A digestibilidade dos nutrientes pode ser afetada por fatores como a  individualidade 

do animal, atividade física, tipo e tamanho das partículas do alimento, a composição da dieta, 

especialmente a fração dos carboidratos estruturais e não estruturais, a atividade fibrolítica da 

microbióta, e a taxa de passagem de digesta pelo trato digestório, principalmente no ceco e 

cólon, sendo que o aumento da digestibilidade da fibra geralmente está associado ao aumento 

do tempo de retenção da digesta (MEYER, 1995; DROUGOUL; DE FOMBELLE; 

JULLIAND, 2001). 

Os valores dos coeficientes de digestibilidade aparente total da matéria seca (CDMS), 

matéria orgânica (CDMO), proteína bruta (CDPB), extrato etéreo (CDEE), fibra solúvel em 

detergente neutro (CDFDN), fibra solúvel em detergente ácido (CDFDA), matéria mineral 

(CDMM) e amido (CDamido) para a dieta composta por baixa proporção de 

concentrado:volumoso (30:70), estão descritas na tabela 4. 

Não foi observado efeito (P<0,05) dos níveis de inclusão de levedura sobre os 

coeficientes de digestibilidade aparente total dos constituintes da dieta (Gráfico 1). Os dados 

se assemelham aos de Hall, Jackson e Baker (1990), que alimentando potros Quarto de Milha 

com dieta a base de cubos de alfafa e milho/casca de arroz, não encontraram efeito de 

suplementação com levedura nos coeficientes de digestibilidade da MS, PB, FDN e FDA com 

níveis de inclusão diária de 0, 10, 20 e 40 g/animal. Estes dados estão de acordo com Brown 

(2004), que não encontrou efeito da suplementação de levedura SC para os coeficientes de 

MS, FDN, FDA e retenção de nitrogênio. 
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Tabela 4 - Médias e erro padrão da média (EPM) para os coeficientes de digestibilidade aparente dos constituintes da dieta de baixa proporção de concentrado:volumoso, de 
acordo com os tratamentos 

Variáveis¹  Tratamentos ² MÉDIA Valor de P  

        (%)  0  10  20 30   

EPM 

Tratamento Linear Quad 

MS  57,20 58,16 57,19 59,53 58,02 1,61 0,37 0,22 0,52 

MO  58,39 59,28 58,36 60,67 59,18 1,59 0,39 0,22 0,51 

PB  66,51 67,28 66,44 67,78 67,00 2,54 0,78 0,54 0,79 

EE  51,71 46,10 42,57 53,70 48,52 5,34 0,15 0,88 0,03 

FDN  54,57 55,78 54,54 57,09 55,50 2,47 0,41 0,25 0,58 

FDA  40,25 46,59 44,45 47,20 44,62 2,95 0,19 0,09 0,46 

Amido  95,86 97,79 94,39 97,83 96,47 1,55 0,28 0,68 0,58 

          
¹ MS (Matéria Seca), MO (Matéria Orgânica), PB (Proteína Bruta), EE (Extrato Etéreo), FDN (Fibra insolúvel em Detergente Neutro), FDA (Fibra insolúvel em Detergente 
Ácido) 
² Tratamento 0g (controle), 10g, 20g 3 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g) 
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Gráfico 1 -  Média dos coeficientes de digestibilidade aparente da MS, PB, EE, FDN, FDA, MO e Amido, em função dos tratamentos experimentais 0, 10, 20 e 30g de 

inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 
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Os valores encontrados por Hall, Jackson e Baker (1990) para CDMS com os níveis de 

inclusão 0g, 10g, 20g, foram respectivamente de 55,60%, 57, 92%, 55,33%, similares aos 

encontrados neste experimento para os mesmos níveis de inclusão de 57,20%, 58, 16%, 57, 

19%, que estão próximos ao achado por Jouany et al. (2008), com valor de CDMS de 61,1% 

em dieta de alta fibra. Além disso, Jouany et al. (2008)  não encontraram diferenças nos 

coeficientes de digestibilidade, MO (62,3%), PB (70,3%), FDN (37,6%), ao fornecer 10g SC 

(4.5 x 109 UFC/dia), resultados que assemelham-se aos valores médios observados no 

presente estudo de MS (58,0 %), MO (59,18%), PB (67,0%).  

Através da fermentação in vitro, Lattimer et al. (2007), não encontrou efeito da 

suplementação de S. cerevisiae para CDMS, CDFDN e CDFDA em dieta composta por 50% 

volumoso, que coincidem com McDaniel et al. (1993), porém os autores atribuíram o fato 

pela falta de adaptação dos animais ao uso de levedura, o que pode ter influenciado nos 

resultados. 

 Com relação ao uso de Saccharomyces cerevisiae em dietas compostas por  volumosos 

com diferentes qualidades, Furtado et al. (2010) não encontraram diferenças significativas nos 

coeficientes de digestibilidade aparente da MS, PB, EE, FDA e FDN, quando considerados 

fenos de mesmo valor nutricional. Resultados que corroboram com Morgan et al. (2007) que 

suplementando 56g/dia de levedura em dietas compostas de feno de capim bermuda de alta e 

baixa qualidade, e concentrado comercial na proporção de 75:25 respectivamente, não 

observaram diferenças significativas para MS, FDN, MO, FDA e PB.  

Por outro lado, Agazzi et al. (2011) encontrou aumento na digestibilidade dos 

coeficientes da MS, MO, FDN e FDA, quando suplementou 2g/animal/dia de SC (4.6x1010 

UFC/g) em dieta com 70:30 volumoso/concentrado. Neste sentido, Moore, Newman e Spring  

(1994) alimentando pôneis com 65% de feno de coast-cross, e suplementados com 10g de 

Saccharomyces cerevisiae demonstraram influenciar positivamente a digestibilidade da MS, 

PB, FDN  e FDA, que estão de acordo com Glade (1991), os quais concluíram que a adição de 

20g/dia de levedura foi eficaz para o aumento na digestibilidade da MS, PB, FDN e FDA, 

para éguas em final de gestação e início de lactação. 

É notável a discrepância entre os valores de coeficientes de digestibilidade em dietas 

para equinos, os quais podem acarretar em resultados contraditórios quanto ao efeito da 

suplementação de levedura Saccharomyces cerevisiae. De acordo Hintz et al. (1971a), a 

modificação na relação volumoso/concentrado pode alterar o local e os produtos finais da 

digestão de uma dieta.  
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Portanto, é dentro da razão que a digestibilidade aparente da dieta com alta proporção 

de forragem deve ser menor com relação a dietas com maior proporção de conncentrado, uma 

vez que as dietas de alta fibra contêm concentração maior de carboidratos estruturais como 

celulose, hemicelulose e lignina (BROWN, 2004). Segundo McDonald et al. (1995), há muita 

evidência de que ocorrem fortes ligações químicas entre lignina, polissacarídeos e proteínas 

da parede celular, o que torna esses compostos  indisponíveis para digestão, sendo verificado 

com fenos maduros. 

Através da fermentação in vitro, Lattimer et al. (2007), não encontrou efeito da 

suplementação de S. cerevisiae para CDMS, CDFDN e CDFDA em dieta composta por 50% 

volumoso, que coincidem com McDaniel et al. (1993), porém os autores atribuíram o fato 

pela falta de adaptação dos animais ao uso de levedura, o que pode ter influenciado nos 

resultados. 

 Com relação ao uso de Saccharomyces cerevisiae em dietas compostas por  volumosos 

com diferentes qualidades, Furtado et al. (2010) não encontraram diferenças significativas nos 

coeficientes de digestibilidade aparente da MS, PB, EE, FDA e FDN, quando considerados 

fenos de mesmo valor nutricional. Resultados que corroboram com Morgan et al. (2007) que 

suplementando 56g/dia de levedura em dietas compostas de feno de capim bermuda de alta e 

baixa qualidade, e concentrado comercial na proporção de 75:25 respectivamente, não 

observaram diferenças significativas para MS, FDN, MO, FDA e PB.  

Por outro lado, Agazzi et al. (2011) encontrou aumento na digestibilidade dos 

coeficientes da MS, MO, FDN e FDA, quando suplementou 2g/animal/dia de SC (4.6x1010 

UFC/g) em dieta com 70:30 volumoso/concentrado. Neste sentido, Moore, Newman e Spring 

(1994) alimentando pôneis com 65% de feno de coast-cross, e suplementados com 10g de 

Saccharomyces cerevisiae demonstraram influenciar positivamente a digestibilidade da MS, 

PB, FDN  e FDA, que estão de acordo com Glade (1991), os quais concluíram que a adição de 

20g/dia de levedura foi eficaz para o aumento na digestibilidade da MS, PB, FDN e FDA, 

para éguas em final de gestação e início de lactação. 

É notável a discrepância entre os valores de coeficientes de digestibilidade em dietas 

para equinos, os quais podem acarretar em resultados contraditórios quanto ao efeito da 

suplementação de levedura Saccharomyces cerevisiae. De acordo Hintz et al. (1971a), a 

modificação na relação volumoso/concentrado pode alterar o local e os produtos finais da 

digestão de uma dieta.  

Portanto, é dentro da razão que a digestibilidade aparente da dieta com alta proporção 

de forragem deve ser menor com relação a dietas com maior proporção de concentrados, uma 
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vez que as dietas de alta fibra contêm concentração maior de carboidratos estruturais como 

celulose, hemicelulose e lignina (BROWN, 2004). Segundo McDonald et al. (1995), há muita 

evidência de que ocorrem fortes ligações químicas entre lignina, polissacarídeos e proteínas 

da parede celular, o que torna esses compostos  indisponíveis para digestão, sendo verificado 

com fenos maduros. 

Desta forma, Drougoul, de Fombelle e Julliand (2001) utilizando dietas para pôneis 

com proporções de volumoso de 100, 70 e 50% e cevada como concentrado, constataram 

diferenças significativas entre as dietas com 100 e 50% volumoso, onde a adição do 

concentrado resultou em aumento significante da digestibilidade da matéria orgânica e 

redução no CDFDA e CDFDN. Os dados estão de acordo com Karlson et al. (2000), os quais 

observaram que o aumento de aveia na dieta proporcionou efeito associativo negativo, 

diminuindo a digestibilidade da FDN e FDA. Ou seja, uma melhor digestibilidade da porção 

fibrosa é encontrada com teores mais baixos de concentrado na dieta (HINTZ et al., 1971a,b; 

THOMPSON et al., 1984; ROSSET; DULPHY, 1987; PEREIRA et al., 1989; KARLSON et 

al., 2000; DROUGOUL; DE FOMBELLE; JULLIAND, 2001; MEDINA et al., 2002; 

JOUANY et al., 2008) 

Furtado et al. (2010) relataram que a formulação das dietas e a qualidade dos 

ingredientes entre os diversos autores podem contribuir para resultados diferentes com relação 

ao uso de Saccharomyces cerevisiae para equinos. No mesmo sentido Morgan et al. (2007), 

ressaltaram que é possível que a suplementação com cultura de levedura venha influenciar na 

melhora da digestibilidade apenas quando há algum tipo de desafio nutricional, como 

demonstrou em seus estudos, que apenas para dietas compostas de volumoso de baixa 

qualidade, a adição de levedura aumentou os coeficientes de digestibilidade para PB, MO e 

FDN. 

Com esse objetivo, a levedura de Saccharomyces cerevisiae tem sido estudada em 

dietas para equinos a fim de melhorar a fermentação da fração fibrosa e contribuir para que 

não ocorram alterações indesejáveis devido o excesso de concentrado na dieta, principalmente 

pela fração de carboidratos hidrolisáveis, como o amido, que segundo Potter et al. (1992), em 

altas quantidades podem exceder do intestino delgado alcançando o ceco e cólon levando ao 

desenvolvimento de microorganismos  e fermentações indesejáveis. Sendo assim, Potter et al. 

(1992) sugeriram que o limite  máximo de amido por refeiçaõ é de 3,5-4 g/kg de PV, e de 

acordo Kienzle, Radicke e Wilke (1992), dependendo da fonte de amido, a ingestão de 2g/kg 

de PV pode ultrapassar a capacidade do intestino delgado para degradar amido. Nesse estudo, 

a ingestão diária de amido foi de 1,05 g/Kg de PV, o que demonstrou não ser suficiente para 
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que ocorresse mudanças indesejáveis da população microbiana e nos padrões fermentativos 

do intestino  grosso.  

Neste sentido, Julliand et al. (2001), não observaram mudanças em dieta de 70:30 

volumoso/concentrado com relação a concentração de bactérias que utilizam ácido-lático, 

celulolíticas, e nos valores de pH. Da mesma forma,  Medina et al. (2002) e  Jouany et al. 

(2009) em dieta de alta fibra não encontraram alterações nas concentrações de bactérias 

celulolíticas, bactérias totais anaeróbicas, bactérias que utilizam ácido-lático, no aumento da 

concentração de ácido lático, e além disso, os autores demonstraram que as concentrações de 

lactobacilli e streptococci foram menores em dietas de alta fibra quando comparadas com de 

alto amido, o que demonstram que dietas  com alta fibra não promovem riscos a alterações 

nos compartimentos fermentativos. 

 As informações sobre os coeficientes de digestibilidade, nos levam a dieferentes 

respostas sobre a utilização de Saccharomyces cerevisiae como probiótico em dietas para 

equinos, uma vez que a maturidade e tipo do volumoso, diferenças nos  níveis de inclusão e 

concentrações das cepas de leveduras, a composição da dieta, especialmente a proporção entre 

volumoso e concentrados, diferirem entre os autores, demonstrando a necessidade de mais 

pesquisas sobre o assunto. 

 

 

5.1.2  pH Fecal 

 

 

As médias dos valores de pH fecal, para animais alimentados com dieta de baixa 

relação concentrado:volumoso (30:70) estão descritas na tabela 5. Foi observado efeito 

quadrático (P=0,0087), sendo o menor valor encontrado para o tratamento com nível de 

inclusão de 20g/dia de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g) quando comparado com o 

tratamento controle (Gráfico 2). Porém, para os demais tratamentos não foi observada 

diferença significativa. 

As mudanças dos valores de pH fecal estão relacionados com as fermentações 

ocorridas no intestino grosso que podem sofrer alterações conforme a composição da dieta. 

As modificações na proporção entre foragem e concentrado são capazes de alterar os produtos 

finais e o local da digestão de uma dieta (HINTZ et al., 1971b). 
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Tabela 5.  Médias e erro padrão da média (EPM) para os valores de pH fecal  para dieta de baixa relação 
concentrado:volumoso, de  acordo com os tratamentos. 

Variável Tratamento¹ Valor de P 

 0 10 20 30 
EPM 

Tratam Linear Quad 

pH 6,38a 6,28ab 6,18b 6,33ab 0,1135 0,0232 0,2461 0,0087 

¹Tratamento 0g (controle), 10g, 20g 3 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g) 
a,b Letras diferentes seguidas na linha diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

Os dados obtidos neste experimento estão de acordo aos encontrados por Julliand et al. 

(2001), que não observaram alterações nos valores de pH em dietas compostas por 70:30 

volumoso e concentrado, mesmo com aumento de lactato quando comparada com a dieta 

composta por 100% volumoso. Além disso, modificações nas concentrações de bactérias 

celulolíticas, bactérias que utilizam ácido-lático e lactobacilli não foram encontrados, 

corroborando com Medina et al. (2002), que em dieta de alta fibra não relataram alterações 

nos valores de pH, uma vez que não observaram aumento da concentração de ácido lático 

além de alterções nas concentrações de bactérias celulolíticas, bactérias totais anaeróbicas, 

bactérias que utilizam ácido-lático. As concentrações de lactobacilli e streptococci foram 

menores em dieta de alta fibra, sugerindo que maiores quantidades de volumoso não são 

capazes de alterar os compartimentos fermentativos (MEDINA et al., 2002; JOUANY et al., 

2009). 

 

 
 
 

 
Gráfico 2 -  Média dos valores de pH fecal em função dos tratamentos 0, 10, 20 e 30 g de inclusão de 

Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 
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A maior quantidade de volumoso na dieta é capaz de promover estímulo na atividade 

microbiana, proporcionando melhora na eficiência dos microorganismos fermentadores de 

celulose e na digestibilidade da fibra na dieta. (JULLIAND et al., 2001; ZEYNER; 

GEIBLER; DITTRICH, 2004).  Neste sentido, Zeyner, Geibler e Dittrich (2004), alimentado 

cavalos com diferentes proporções de feno de 0,50 a 1,0 kg/100kg PV com concentrado 

composto por aveia em valor fixo de 1,0 kg/100kg PV, observaram valores maiores de pH 

conforme a crescente inclusão de feno na dieta, com redução na concentração de ácidos 

graxos de cadeia curta e de propionato no ceco e cólon.  

Em dieta composta por alta fibra, de Fombelle et al. (2003), encontraram valores de 

pH para os segmentos do ceco e cólon entre 6,2 a 6,6, que estão de acordo aos encontrados 

neste estudo, com valores entre 6,18 a 6,38. Observaram que tanto para a dieta de alta fibra e 

a dieta composta por alta concentração de grãos de cereais ocorreu estabilidade do pH ao 

longo do trato gastrointestinal, demonstrando que  a menor relação de FDN/amido juntamente 

com o fornecimento de feno de boa qualidade não provocou impacto negativo sobre o 

ecossistema do intestino posterior, e conclui que a menor propensão a proliferação de 

bactérias celulolíticas foi compensada pelo maior consumo de celulose do feno. Além disso, 

menores valores nas concentrações de lactobacilos e bactérias que utilizam ácido-latico 

(P<0,05) foram observados para as dietas de alta fibra (DE FOMBELLE et al., 2003). 

Hill et al. (2001) avaliando equinos consumindo dietas com alta relação 

volumoso:concentrado e suplementadas com levedura, observaram valores de pH fecal 4 

horas após a refeição de 7,12 para a dieta suplementada com levedura e de 6,87 para a dieta 

controle (sem levedura). No mesmo sentido, Furtado et al. (2010) fornecendo dietas 

compostas por diferentes qualidades de fenos na proporção de 70:30 volumoso:concentrado, 

observaram  redução nos valores de pH fecal de 6,70 a 6,59 em dietas de capim tifton 85 e 

redução de 6,99 a 6,65 para feno de alfafa para os horários de coleta de 9, 14 e 17 horas, 

porém quando suplementou com 15g/dia de Saccharomyces cerevisiae, os valores de pH 

sofreram aumento (P<0,05), independente da qualidade nutricional do feno. Porém os valores 

encontram-se dentro do valor considerado ótimo para o desenvolvimento de bactéria 

celulolíticas (SWYERS et al., 2003). 

Por outro lado, Medina et al. (2002) encontrou em dieta de alta fibra, sem 

suplementação com  probiótico, valores de pH cecal de 7,15 e de cólon de 7,14, e ao fornecer 

10g/dia de Saccharomyces cerevisiae, não observou efeito da suplementação, averiguando 

valores de 7,12 e 7,06 para pH de ceco e cólon, respectivamente. 
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A utilização de quantidades elevadas de volumoso, além de boa qualidade da fibra na 

dieta, demonstra não promoverem riscos ao desenvolvimento indesejável da microbiota e 

consequentemente alterações nos padrões fermentativos. Neste estudo, o nível de inclusão de 

Saccharomyces cerevisiae demonstrou influenciar os valores de pH fecal, porém os valores 

mantiveram-se dentro do considerado desejável para o desenvolvimento de bactérias 

celulolíticas no intestino grosso. 

 

 5.1.3  Insulina e Glicose 

 

 

Para as concentrações plasmáticas de glicose e insulina não ocorreu interação 

significativa entre tratamento x tempo (P<0,05). Além disso, não foi observado efeito dos 

níveis de inclusão de Saccharomyces cerevisiae sobre as médias das concentrações de glicose 

e insulina nos animais avaliados (tabela 6). Para a área abaixo da curva (AAC) não ocorreu 

diferença significativa entres os tratamentos, tanto para insulina, como para glicemia (Tabela 

7).  

Em cavalos, vários estudos têm sido realizados para descrever respostas 

glicêmicas e insulinêmicas para dietas compostas por amido, com foco no tipo de  

grãos (STULL; RODIEK, 1988; GOBESSO, 2001; JOSE-CUNILLERAS; 

TAYLOR;HINCHCLIFF, 2004; RODIEK; STULL, 2007), diferentes técnicas de 

processamento de grãos (VERVUERT; COENEN; BOTHE, 2003,2004,2007; VERVUERT et 

al. 2008a; GOBESSO et al., 2008),  interação entre amido e fibras (STULL; RODIEK, 

1988; RADICKE et al., 1994; PAGAN; HARRIS, 1999; VERVUERT et al., 2008b; 

VERVUERT;KLEIN; COENEN, 2009), ou gordura (STULL;  RODIEK, 1988;  HOFFMAN 

et al.,  2003; WILLIANS et al.,  2007), porém  não há estudos que investiguem as respostas 

glicêmicas e insulinêmicas com relação ao uso de levedura Saccharomyces cerevisiae em 

dietas para equinos.  

Os valores observados neste estudo de glicose mantiveram-se dentro do padrão da 

normalidade descrtitos por Meyer (1995), onde a glicemia em jejum varia entre 80 a 

100mg/dL, e após as refeições ricas em amido ou açúcar pode subir a 150 mg/dl em um prazo 

de 2-3 horas. Os valores estão de acordo aos descritos por Ralston (2002), para cavalos em 

jejum, entre 60 a 90mg/dL. Da mesma forma, Robinson (1992), descreveu que os níveis de 

glicose retornam ao basal 6 horas após a ingestão do alimento, e os valores de glicose 
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sanguínea para animais saudáveis em jejum se mantém entre 71 e 104 mg/dL. Estas 

concentrações são mantidas através da gliconeogênese, principalmente no fígado, e são 

regulados pelo glucagon, cortisol e outros hormônios contra-reguladores (ANDERSON,  

1997).  

 

Tabela 6 -  Médias e erro padrão da média (EPM) para as concentrações plasmáticas de glicose e insulina de 

acordo com os tratamentos. 

1Tratamento 0g (controle), 10g, 20g  e 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g), na 

dieta. 

 

Tabela 7 -  Médias e erro padrão da média (EPM) para área abaixo da curva (AAC) de acordo com os 
tratamentos. 

Variável Tratamento¹ Valor de P 

 0 10 20 30 Tratam 

Glicose mg/dL 444,01±33,41 464, 84±31,18 451,21±24,53 391,47±22,08 0,1090 

Insulina µUI/mL 71,94±22,06 52,22±14,43 50,99±15,02 40,00±15,27 0,2573 

¹Tratamento 0g (controle), 10g, 20g 3 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g), na 
dieta. 

 

A regulação da secreção de insulina em cavalos adaptados ao feno além de incluir 

alguns tipos de grãos de cereais, assemelham-se ao de humanos (ARGENZIO; HINTZ, 1971; 

ARGENZIO; HINTZ, 1972). Concentrações de insulina em jejum são geralmente entre 5 e 

20 µUI /mL. A insulina é secretada quando as concentrações de glicose no sangue aumentam 

servindo   para melhorar a absorção celular e lipogênese (ARGENZIO; HINTZ, 1971) . 

No presente estudo, foi observado aumento significativo nos valores de glicose e 

insulina plasmática (p<0,0001), nas medidas realizadas ao longo do tempo após a ingestão das 

dietas. O pico de glicose plasmática foi obtido 60 minutos após o fornecimento da refeição 

matinal, com decréscimo nos valores após 90 a 120 minutos (Gráfico 3), não ocorrendo 

diferença entre os níveis de inclusão de SC na dieta (P<0,05). Para a insulina, o pico ocorreu 

90 minutos após o fornecimento da dieta, para os níveis de inclusão 0, 10 e 30g/dia de SC 

(5x108 UFC/g), com decréscimo dos valores a partir de 120 minutos, enquanto que apenas 

Variável Tratamento¹ Valor de P 

 0 10 20 30 

 

EPM Tempo Tratam Linear Quad 

Glicose mg/dL 

Insulina I/mL  

105,12 

9,39 

105,89 

8,94 

103,62 

8,63 

106,09 

9,48 

4,5130 

1,6594 

<.0001 

<.0001 

0,8989 

0,8788 

0,9564 

0,9895 

0,7383 

0,4357 
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para o nível de inclusão 20g, o pico ocorreu aos 60 minutos, com decréscimo a partir dos 90 

minutos (Gráfico 4), porém não foi observada diferenças entre os tratamentos (P<0,05). 

Neste sentido, Vervuert et al. (2008), observaram que 30 a 45 minutos após a 

alimentação ocorreu aumento significativo na glicose e insulina plasmática para todas as 

dietas em teste, diminuindo para valores basais entre 150 a 240 minutos. Dados que se 

assemelham com Depew et al. (1994), que observaram aumento na concentração plasmática 

de glicose após 1 hora, e de insulina após  2 horas da alimentação. Por outro lado, Withan e 

Stull (1988), relataram que o pico de glicose plasmática foi obtido de 2 a 3 horas e insulina 

entre 3 a 4 horas após a ingestão do alimento no período da manhã. 

Glade e Biesik (1985), afirmam que a quantidade de alimento e o tempo após a 

ingestão, são importantes para avaliação de valores plasmáticos de insulina. Os picos de 

insulina plasmática podem até triplicar com o aumento do amido na dieta, quando comparado 

com os valores anteriores a ingestão do alimento, e o momento do pico é inversamente 

proporcional a quantidade de amido ingerida.  

A fim de compensar os problemas associados com a ingestão rápida e 

alimentação esporádica com concentrado, é  recomendado o fornecimento de volumoso antes 

do concentrado (VERVUERT; KLEIN; COENEN, 2009). No entanto, as preocupações têm 

sido expressa sobre os possíveis efeitos negativos dessa prática na digestibilidade pré-cecal  

do amido, podendo ocasionar  um fluxo maior de amido no ceco, assim como menor 

resposta glicêmica (RADICKE et al., 1994.; PAGAN; HARRIS, 1999). O aumento na taxa de 

passagem de cereais pelo intestino delgado requer atenção, uma vez que o amido não digerido 

pode sofrer fermentação bacteriana. Vervuert et al. (2008b) observou  que a adição 

de alfafa antes, com ou após uma refeição de aveia não afetou negativamente a digestibilidade 

do amido que se refletiu nas respostas glicêmicas e insulinemicas, sujerindo que a alfafa 

prolongou a digestão pré cecal do amido, sendo reduzido para  fermentação bacteriana. Sendo 

assim, uma ingestão de amido <1,1 g / kg de peso corporal por refeição ou um tamanho 

de refeição de 0,3 kg/100 kg de peso corporal (teor de amido de 30-40%) é recomendada 

(VERVUERT et al., 2008a). 
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Gráfico 3 - Média dos valores de concentração plasmática de glicose (mg/dL) para os tratamentos 0, 10, 20 e 30 
g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g, em função do tempo 
(minutos) 

 

 

 
 
 

Gráfico 4 - Média dos valores de concentração plasmática de insulina (µUI/mL) para os tratamentos 0, 10, 20 e 
30 g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g, em função do 
tempo (minutos) 
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Vervuert, Klein e Coenen (2009) ao avaliar a adição de fibra solúvel (pectina) ou fibra 

insolúvel (lignocelulose),  com milho moído, não observaram diferenças significativas com 

relação aos valores de AAC para os diferentes tratamentos, e averiguaram que a inclusão de 

fibras na dieta contendo alto amido diminuíram as respostas glicêmicas e insulinêmicas 

(P<0,0,5). Neste sentido, Andrews et al. (2006), ao fornecer dieta composta por 50% cubos de 

alfafa e 50% de mistura de grãos, e dieta completamente peletizada, composta por  cubos de 

alfafa e grãos em proporções iguais, não observaram diferença nas concentrações de glicose 

( P > 0,05) no pós-prandial  entre os tratamentos, encontrando valores médios de  AAC de 

634, 9 e 611,9 mg/dl para os respectivos tratamentos, valores superiores aos deste estudo. 

Avaliando fenos de graminea suplementados com diferentes concentrados para cavalos Puro 

Sangue Ingles, Pagan et al. (1999), observou valores médios de concentração de glicose 

(mg/dL) variando entre 94,5 a 99,3 para alfafa e mistura de alta fibra, respectivamente, e 

demonstraram que para todos os níveis de inclusão de concentrado (0,75 a 2,5 kg) e 

tratamentos a área abaixo da curva indicou aumento na resposta glicemica, porém a alfafa e a 

mistura doce+óleo apresentaram os menores valores.  

Neste sentido, alguns autores avaliando o uso de dietas contendo alta fibra e óleo, 

demonstraram menores respostas glicêmicas e insulinêmicas tanto para as médias das 

concentrações plasmáticas de glicose e insulina, quanto para a área abaixo da curva (AAC) 

(WILLIANS et al., 2001; HOFFMAN et al., 2003). Da mesma forma, Stull e Rodiek (1988) 

fornecendo dieta composta por feno de alfafa e 10% de óleo, encontraram picos de glicose no 

plasma de 103 mg / dL, respectivamente, similares aos encontrados por Pagan et al. (1999), de 

99 mg/dL, próximos aos valores das médias de concentrações plasmáticas de glicose de  

103,62 a 106,09 mg/dL, observados neste experimento. Willians et al. (2001),  atribuiram tal 

fato ao maior teor de fibras com óleo na alimentação ter  contribuído para a maior produção 

de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, que podem controlar a concentração de  glicose 

plasmática, agindo como um precursor ao propionato ou por poupar a oxidação da glicose 

(principalmente acetato e butirato). Tais efeitos são susceptíveis a menor absorção direta de 

glicose, podendo explicar os resultados de estudos que avaliam efeitos da alimentação de 

volumosos na dieta. 

Desta forma, a falta de significância da inclusão da levedura nas concentrações 

plasmáticas de glicose e insulina a para AAC neste experimento, pode estar associada à baixa 

relação de concentrado:volumoso na dieta, uma vez que de acordo Medina et al. (2002) e 

Jouany et al. (2009), dietas de alta fibras não são capazes de alterar negativamente o perfil 

microbiano e consequentemente os produtos finais das fermentações no intestino grosso. 
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5.2  Experimento 2 
 

 

 

Os dados referentes a digestibilidade aparente, pH fecal, glicemia e insulina para a dieta 

composta por altaa relação de concentrado:volumoso (70:30) estão descritos a seguir. 

 

 

5.2.1   Digestibilidade aparente 

 

 

 Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes da dieta estão descritas na 

tabela 8. Não foram observadas diferenças significativas para os coeficientes de 

digestibilidade da MS, EE, e Amido. Porém, diferenças significativas (P<0,05) foram 

observadas para os coeficientes de digestibilidade da MO, PB, FDN e FDA com a 

suplementação nos diferentes níveis de inclusão de Saccharomyces cerevisiae.  

Para os coeficientes de digestibilidade da MO, foi verificado efeito quadrático 

(P=0,0023) como demonstrado no gráfico 5. O aumento significativo na digestibilidade da 

MO, corrobora com os dados encontrados por Jouany et al. (2008), que observou aumento da 

digestibilidade da MO em dietas de alto amido em comparação com de alta fibra, que estão na 

mesma faixa do observado quando as dietas baseadas em forragem foram suplementadas com 

grãos de cereais (HINTZ et al., 1971a; PAGAN, 1998; DROGOUL et al., 2001). O valor de 

CDMO para dieta de alto amido suplementada com 10g de levedura (4,5 x109 ufc/g) foi de 

71.6% por Jouany et al. (2008), próximo ao valor de CDMO de 68,69% para o nível de 

inclusão de 30g/dia de levedura, (P<0.05), neste experimento. 

Drougoul, de Fombelle e Julliand. (2001) utilizaram dietas para pôneis com 

proporções de volumoso de 100, 70 e 50%, e cevada como concentrado, constatando 

diferenças significativas entre as dietas com 100 e 50% volumoso (P<0,05), onde a adição do 

concentrado resultou em aumento significante da digestibilidade da matéria orgânica (47,6% e 

63,7%) respectivamente. Porém de acordo Jouany et al. (2008), a maior digestibilidade da MS 

e MO em dietas com maior quantidade de amido com relação a dieta de maior teor de fibra, 

pode ser devido o amido ser digerido em maior proporção do que as frações da parede celular 

das forragens. 
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Tabela 8.  Médias e erro padrão da média (EPM) para os coeficientes de digestibilidade aparente de acordo com os tratamentos.   

Variáveis¹  Tratamento² MÉDIA Valor de P 

        (%)  0  10 20 30   

EPM 

Tratamento  Linear  Quad  

MS  62,77 62,24 61,96 64,76 62,93 1,975 0,5017 0,3751 0,2494 

MO  65,56ab 63,41b 64,18b 68,69a 65,46 1,703 0,0046 0,0238 0,0023 

PB  78,39a 78,17ab 77,01b 80,23a 78,45 1,436 0,0299 0,1735 0,0224 

EE  77,17 79,30 78,79 79,59 78,71 2,110 0,6217 0,2919 0,6383 

FDN  56,47ab 54,03b 56,91ab 60,59a 57,00 2,334 0,0233 0,0176 0,0334 

FDA  45,30ab 40,11b 44,55ab 49,74a 44,93 3,163 0,0414 0,0699 0,0238 

Amido  98,19 98,28 98,09 98,5 98,27 0,358 0,8509 0,6303 0,6552 

¹ MS (Matéria Seca), MO (Matéria Orgânica), PB (Proteína Bruta), EE (Extrato Etéreo), FDN (Fibra insolúvel em Detergente Neutro), FDA (Fibra insolúvel em Detergente 
Ácido). 
²Tratamento 0g (controle), 10g, 20g 3 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g). 
a,b Letras diferentes seguidas na linha diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 
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Gráfico 5 -  Curva das médias do coeficiente de digestibilidade da MO de acordo os tratamentos 0, 10, 20 e 30 g 
de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 

 

 

Para os coeficientes de digestibilidade da PB, foi verificado efeito quadrático 

(P=0,0224), como demonstrado no Gráfico 6. Em pesquisa realizada por Jouany et al. (2008), 

a digestibilidade aparente da PB foi maior na dieta de alto amido do que na dieta de alta fibra 

independente da suplementação com SC, sendo explicado pela maior disponibilidade de 

proteínas da soja para as enzimas endógenas no intestino delgado de cavalos do que as 

proteínas do volumoso.  Além disso, uma maior atividade proteolítica do ecossistema 

microbiano do intestino com dieta de alto amido poderia explicar esse resultado, uma vez que 

o amido favorece o crescimento de bactérias amilolíticas (MEDINA et al., 2002) e que a 

maioria das bactérias amilolíticas no trato digestivo também são proteolíticas (WALLACE et 

al.,4 1997apud JOUANY et al., 2008, p.345). Neste estudo, o valor de CDPB foi menor para o 

nível de inclusão de 20g/dia de 77,01% contra 78,39%, 78,17% e 80,23% para os níveis de  0, 

10 e 30g de SC (5x108 UFC/g).  

A Proteína é digerida dentro do intestino delgado e absorvida como aminoácidos, porém, 

proteína, passando do intestino delgado, é digerida no intestino posterior para liberar  

                                                           
4 WALLACE, R. J.;  ONODERA, R.;  COTTA, M A. Metabolism of nitrogen-containing compounds in: HOBSON, P. N.; STEWART, C. S. 
(Ed.). The Rumen Microbial Ecosystem.  London, UK.:  Blackie Academic & Professional, 1997. p. 283-328.  
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amônia, que serve como fonte de nitrogênio e de energia (NRC, 2007). Além disso, o NRC 

(2007) também relata que, quando a relação concentrado: volumoso acima de 50:50, a 

digestibilidade  da proteína pode ser tão elevada quanto 70-75%, valores que são condizentes 

com a média encontrada de 78,45% neste experimento. 

 

 

 

Gráfico 6. Curva das médias do coeficiente de digestibilidade da PB de acordo com os tratamentos 0, 10, 20 e 30 
g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 

 

 

 Neste sentido, Carro et al. (1992) observaram uma significativa retenção de 

nitrogênio, determinada por uma redução da produção de amoníaco perante a adição de 

cultura de levedura em dieta de 30:70 forragem:concentrado. No entanto, quando 

suplementou levedura para dietas compostas por 70:30 ou 50:50 forragem:concentrado, não 

encontrou diferença na saída de amônia ou síntese de  nitrogênio microbiano.  

Hill et al. (2001) avaliaram equinos consumindo dietas com alta relação 

volumoso:concentrado (80:20) suplementadas ou não com levedura, e observaram aumento 

significativo na digestibilidade aparente da proteína bruta, de 64,3% para 72,8%. Da mesma 

forma, Hausenblasz, Szuco e Mezes (1993) avaliaram a suplementação diária de 8 g de 

levedura em potros alimentados com dieta composta por fenos (gramínea e leguminosa), aveia 

e concentrado, e demonstraram que a adição de levedura aumentou significativamente a 

digestibilidade aparente da PB de 50,37% para 56,55%, assim como Switzer et al. (2003) que 
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observaram aumento na digestibilidade aparente da PB quando forneceram 4,54 kg de cultura 

de levedura para 909 kg de peso vivo, mas não observaram efeito quando suplementaram com 

9,09 kg/909 kg PV de probiótico. 

Valores elevados de coeficientes de digestibilidade aparente de PB quando utilizado 

probiótico na dieta, podem ser ocasionados pela diminuição na excreção de nitrogênio fecal, 

decorrente de estímulo na reciclagem de nitrogênio endógeno (GLADE; SIST, 1998; KIM et 

al., 1991). Por outro lado, Ribeiro5 (1998 apud FURTADO et al., 2010, p.2197 ) relatou que a 

melhoria na digestibilidade protéica com a inclusão de levedura pode ser decorrente do 

aumento na atividade microbiana no intestino grosso, favorecendo a digestibilidade de 

compostos nitrogenados. Medina et al. (2002) também demonstraram que em 

cavalos suplementados com SC, diminuiu concentrações de amônia cecal. 

Para os coeficientes de digestibilidade da FDN e FDA, foi verificado efeito quadrático 

(P=0,0334 e P=0,0238) respectivamente, como demosntrado nos Gráficos 7 e 8. Drougoul et 

al. (2001) encontraram decréscimo nos valores de CDFDN de 46,1 a 39,3%  e CDFDA de 

42,14 a 33,9%, de acordo a proporção de volumoso:concentrado de 100:100, 70:30 e 50:50 na 

dieta, valores menores aos encontrados neste experimento com média de 57% FDN e 49,74% 

FDA. 

Com relação à suplementação da levedura Jouany et al. (2008) ao fornecer 

10g/animal/dia (4,5x109 UFC/g), encontraram aumento da digestibilidade da fração de FDA 

(P=0,038), com valor de 34,11% para dieta de alto amido. O fato foi atribuído pelo possível 

aumento da atividade celulolítica no intestino grosso, através da suplementação de SC, uma 

vez que a inclusão de levedura não alterou o tempo médio de retenção da digesta. Em outro 

estudo, Jouany et al. (2009) avaliando a ação de Saccharomyces cerevisiae em dietas de alta 

fibra e alto amido no conteúdo digestivo, nas atividades polissacarídicas e glicosídicas, 

concluiram que a maioria das enzimas envolvidas na digestão da parede celular das plantas 

foram aumentadas após a adição de SC, o que explica uma melhor digestão para a fibra, 

conforme mostrado em experimento anterior (JOUANY et al., 2008). 

O aumento de amido na dieta tem sido relatado por promover alterações nas atividades 

microbianas intestinais em cavalos devido à relação de fibra e amido na dieta. A atividade 

microbiana é demonstrada através das concentrações de lactato e ácidos graxos voláteis, que 

são os produtos finais da degradação microbiana do amido (DE FOMBELLE et al., 2003). 

                                                           
5 RIBEIRO, A.C.A. Efeitos da adição de cultura de levedura na digestibilidade de nutrientes para equinos. 1998. 38f. Dissertação 
(Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos/USP, Pirassununga, 1998. 
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Medina et al. (2002), utilizando dietas de alto amido encontraram aumento na 

concentração de lactobacilli e streptococci (P <0,001) no conteúdo cecal e do cólon, aumento 

da concentração de bactérias totais anaeróbicas e ácido-láticas (P <0,001), enquanto que 

bactérias celulolíticas diminuiram (P <0,05) no ceco. Essas alterações do perfil microbiano 

foram associados com a diminuição (P <0,001) de pH, da relação (acetato+ butirato / 

propionato) e com aumento (P <0,001) da concentração de ácido láctico. Seguindo a mesma 

linha de pesquisa Jouany et al. (2009) observou que o aumento de inclusão de amido na dieta 

aumentou a concentração de lactobacilli e streptococci no ceco e cólon. 

 

 
 

Gráfico 7 - Curva das médias do coeficiente de digestibilidade da FDN de acordo com os tratamentos 0, 10, 20 
e 30 g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 
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Gráfico 8 - Curva das médias do coeficiente de digestibilidade da FDA de acordo com os tratamentos 0, 10, 20 
e 30 g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 

 

 

Julliand et al. (2001), avaliando o efeito da inclusão de três diferentes proporções de 

volumoso:concentrado (100:0, 70:30 e 50:50) na atividade microbiana, constatou que o 

aumento gradativo da cevada à dietas, reduziu o pH do ceco e cólon, com diferenças 

significativas, principalmente entre  os tratamentos 100:0 e 50:50, devido ao aumento do 

lactato, decorrente do aumento de bactérias amilolíticas (lactobacilli e streptococci), por uma 

possível elevação da quantidade de amido no ceco e cólon, além da queda na concentração de 

bactérias celulolíticas e  diminuição na relação (acetato+butirato/propionato). Os mesmos 

autores ressaltaram que houve um decréscimo de 95% na razão entre bactéria que utilizam 

ácido-lático/(lactobacilli+streptococci), quando o nível de inclusão de grãos aumentou com 

relação ao nível de inclusão de fibra, que concordam com decréscimo de 66% da mesma 

razão encontrada por Medina et al. (2002). 

Resultados têm mostrado que, em ambiente anaeróbio a fermentação microbiana de 

carboidratos hidrolisáveis produz propionato, enquanto que a fermentação de celulose e 

hemicelulose produzem predominantemente acetato (CHURCH, 1988).  A maior quantidade 

de amido na dieta fornecida por dietas de alto amido permite uma maior quantidade de 

carboidratos não estruturais chegar ao intestino posterior (POTTER et al., 1992; KIENZLE, 
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1994 ). Nesse intuito Potter et al. (1992) sugeriram que o limite  máximo de amido por 

refeiçaõ é de 3,5-4 g/kg de PV, e de acordo Kienzle (1994), dependendo da fonte de amido, a 

ingestão de 2g/kg de PV pode ultrapassar a capacidade do intestino delgado para se degradar 

amido. No presente estudo, a ingestão de amido na dieta foi de 2,05 g/kg de PV. 

Drougoul, Poncet e Tisserland (2000) relatou que as partículas finas de gramíneas e 

feno peletizado passaram rapidamente pelo ceco e permaneceram mais tempo no cólon. Desta 

forma, quando a dieta de alto amido foi fornecida, uma grande quantidade de amido não 

degradada chegou ao cólon. Este confirmou que uma sobrecarga de grãos afetou o cólon 

podendo gerar distúrbios microbianos e digestivos levando à diminuição da digestão de 

carboidratos da parede celular (DE FOMBELLE et al., 2001; JULIAND et al., 2001). 

Neste sentido, Medina et al. (2002) demonstrou que a preparação de Saccharomyces  

cerevisiae aumentou (P <0,01) a concentração de células de levedura viáveis, com média de 

4,3 × 10 6 e 4,5 × 10 4 ufc / mL nos conteúdos cecal e do cólon, respectivamente.  A 

suplementação de S. cerevisiae apareceu para modificar o pH, as concentrações de ácido 

láctico e amônia, além de percentagens molares de acetato e butirato com a dieta de alto 

amido.  Quando a digestão de amido no intestino delgado estava saturado, o efeito da adição 

de levedura apareceu para limitar a extensão das mudanças indesejáveis no ecossistema 

intestinal do cavalo. 

Em estudo utilizando pôneis alimentados com dieta de 70:30 concentrado:volumoso 

foi observado a curto prazo aumento significativo nos protozoários, bactérias anaeróbias 

totais, bactérias celulolíticas, lactobacilos, e bactérias que utilizam ácido-lático no intestino 

posterior, quando suplementados com S. cerevisiae (MOORE et al., 1994), enquanto que 

Medina et al. (2002) e Jouany et al. (2009), não encontraram aumento de bactérias 

celulolíticas, mas relataram que se mantiveram em quantidades similares tanto para dietas de 

alta fibra, quanto para alto amido, no ceco e cólon com a suplementação de levedura. 

De acordo Jouany et al. (2009), o  principal efeito positivo da levedura é devido à 

influência nas atividades enzimáticas de bactérias envolvidas na digestão de material 

celulósico e não como um efeito direto sobre a biomassa bacteriana. Este efeito é 

provávelmente ampliado no caso de uma elevada oferta de carboidratos fermentáveis  

(açúcares, amido ou fécula) no trato digestivo. Alem disso, a interação entre o efeito da 

Saccharomyces cerevisiae e a dieta foi maior no interior do ceco do que no interior do cólon, 

o qual confirma maiores mudanças nesse compartimento (MEDINA et al., 2002; DE 

FOMBELLE et al., 2003; JOUANY et al., 2009). 
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Neste estudo as diferenças nos valores de coeficientes de digestibilidade aparente 

foram presentes entre os tratamentos que apresentaram inclusão de Saccharomyces cerevisiae, 

não demonstrando diferença quanto ao tratamento controle. Desta forma, os dados obtidos 

sugerem que o nível de inclusão de levedura é capaz de alterar a digestão dos componentes da 

dieta, sendo os menores valores de CDMO, CDPB, CDDN e CDFDA encontrados para os 

tratamentos de 10 e 20g/dia (5x108 UFC/g) de levedura. A variação na quantidade e nas 

concentrações das cepas de levedura, a variação na matéria-prima, o processamento utilizado 

na composição das dietas e a proporção entre concentrado: volumoso, diferem entre os 

autores. Sendo assim, fica nítido que outros estudos são necessários para determinar o nível 

adequado  e  a viabilidade do uso de Saccharomyces cerevisiae em dietas para equinos. 

 

 

5.2.2   pH Fecal 

 

 

Os valores de pH fecal, para animais alimentados com dieta de alta relação 

concentrado:volumoso (70:30) estão descritas na tabela 9. Não foi observada interação 

significativa entre Dieta x SC. Para as médias dos tratamentos, não ocorreu diferença 

(P<0,05) (Gráfico 9). 

 

Tabela 9 -  Médias e erro padrão da média (EPM) para os valores de pH fecal de  acordo com os tratamentos. 

Variável Tratamento Valor de P 

 0 10 20 30 
 EPM 

Tratam Linear Quad 

pH 6,40 6,52 6,51 6,51  0,1245 0,3434 0,2145 0,2544 

¹Tratamento 0g (controle), 10g, 20g 3 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g) 

 

Os dados obtidos neste experimento assemelham-se ao encontrados por Braga (2006), 

que não observou entre os tratamentos com menor nível de fibra (25 e 35%) provenientes de 

duas proporções de volumoso e concentrado (50:50 e 60:40) diferenças no sentido de reduzir 

os valores do pH fecal e aumentar os valores de lactato sanguíneo, e segundo Swenson et al. 

(1993),  permaneceram dentro dos limites fisiológicos normais, não sendo considerados 

críticos para o ambiente do intestino de grosso.  

Hussein et al. (2008) alimentando cavalos com cubos de alfafa e suplementados com 

diferentes grãos de cereais encontrou diminuição (P<0,05) nos valores de pH de 7,04 para 
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média de 6,74 com a adição de concentrado na dieta, independente da fonte utilizada. Porém 

os valores encontrados pelos autores foram próximos aos valores de pH neutro detectados 

para a dieta controle, que não demonstram um efeito drástico com a adição de grãos de cereais 

na dieta em nível não superior a 0,2% do peso vivo do animal. 

Neste sentido, Zeyner, Geibler e Dittrich (2004), verificaram que a menor quantidade 

de ingestão de feno na dieta,  juntamente com uma quantidade fixa de aveia, 1,0 kg por 100 

kg de PV por dia, promoveu a redução do pH, aumento na concentração de ácidos graxos de 

cadeia curta e de propionato no ceco e cólon, entretanto todos os valores encontrados para o 

pH, nas proporções estudadas, foram superiores a 6, o qual é requerido como ótimo para a 

população de bactérias celulolíticas. Da mesma forma, Swyers et al. (2008) observaram 

diminuição pequena nos valores de pH fecal com aumento do teor de amido na dieta, porém 

quando foram suplementados com probiótico os valores não foram alterados.  

 

 

 

Gráfico 9 - Média dos valores de pH fecal em função dos tratamentos 0, 10, 20 e 30 g de inclusão de 
Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 

 

 

No entanto, uma pequena queda no pH cecal de 6,7 para 6,4 foi previamente associado 

com a alteração do perfil microbiano e padrões fermentativos no intestino grosso do cavalo 

(DE FOMBELLE et al., 2001; JULLIAND et al., 2001; MEDINA et al., 2002). O excesso de 

amido no intestino grosso seleciona rapidamente espécies de bactérias amilolíticas 

(JULLIAND et al., 2001), o que resulta na fermentação do amido e produção de grandes 

quantidades de ácido láctico (GARNER et al., 1978; GOODSON et al., 1988). O ácido láctico 



62 

causa irritação no epitélio de revestimento intestinal, sobrepõe a capacidade de tamponamento 

normal do intestino e diminui o pH do seu conteúdo (PAGAN, 1998). 

A sobrecarga dietética de amido na alimentação de cavalos, foi observada por Santos 

et al. (2009), encontrando redução dos valores de pH fecal (P<0,05), ao longo de 36 horas, 

variando entre 6,09 a 4,46. Da mesma forma, Crawford et al. (2007) alimentando pôneis com 

inulina (frutano), observaram mudanças nos valores de pH fecal,  com decréscimo de 0,75 de 

unidade de log após 24h de fornecimento de frutano na dieta, e valores mínimos de 6,18 

±0.11.  

Medina et al. (2002), relataram valor mínimo de 6,43 após 5 horas da do fornecimento 

da dieta de alto amido, dados que assemelham-se aos encontrados neste experimento para o 

tratamento controle de 6,40. Os valores foram relacionados com o aumento na concentração 

de ácido lático, de lactobacilli e streptococci, e diminuição da relação 

(acetato+butirato/propionato) no intestino grosso, mas constataram que ao suplementar a deita 

com 10g de Saccharomyces cerevisiae (4,5x109 UFC/g), os valores médios de pH 

aumentaram (P<0,05). Os resultados estão de acordo com Julliand et al. (2001), que avaliando 

o efeito da inclusão de três diferentes proporções de volumoso:concentrado (100:0, 70:30 e 

50:50) na atividade microbiana, constatou que o aumento gradativo da cevada à dietas, 

reduziu o pH do ceco e cólon, com diferenças significativas, principalmente entre  os 

tratamentos 100:0 e 50:50, devido ao aumento do lactato, decorrente do aumento de bactérias 

amilolíticas (lactobacilli e streptococci), por uma possível elevação da quantidade de amido 

no ceco e cólon, além da queda na concentração de bactérias celulolíticas e  diminuição na 

relação (acetato+butirato/propionato).  

Porém, Hall e Miller-Auwerda (2005), descobriram que a adição de Saccharomyces 

cerevisiae em ração peletizada de milho não teve efeito sobre pH cecal em 0, 2, 6, 8 ou 10 

horas após a alimentação, no entanto, a levedura resultou em aumento do pH no tempo de 

4 horas após a alimentação, que pode ter ajudado a evitar problemas digestivos. O efeito de 

levedura no pH do intestino grosso de pôneis fistulados, alimentados com feno de gramínea e 

concentrado (com ou sem 20 g de levedura) demonstrou auxiliar na manutenção de valores 

mais altos de pH, alterando significativamente os padrões observados (MOORE; NEWMAN, 

1993). 

Lattimer et al. (2007), observou valores de pH nos tempos 0, 24 e 48h de 6,52, 6,50 e 

6,46, que são semelhantes aos encontrados neste estudo de 6,40, 6,51, 6,51 e 6,52 para os 

tratamentos de 0g, 10g, 20g e 30g de Saccharomyces cerevisiae. Os autores concluíram que a 

suplementação de SC não influenciou o pH intestinal, também observados por Carro et al. 
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(1992),  porém relataram que o pH foi menor (P <0,05) para dietas de alto concentrado com 

relação a dieta de alta fibra em todos os intervalos de medida. O menor valor de  pH da dieta 

de alto amido é provavelmente devido à fermentação de maiores quantidades de carboidratos 

hidrolisáveis, resultando no aumento da  produção de H +, reduzindo os valores. (LATTIMER 

et al., 2007). 

O presente estudo não demonstrou diferenças significativas entre o tratamento controle 

e os níveis de suplementação de Saccharomyces cerevisiae em dieta com alta proporção de 

concentrado. Porém, a suplementação com Saccharomyces cerevisiae em dietas com alto teor 

de amido, demonstra ser eficaz na manutenção do pH em valores normais, contribuindo para 

equilíbrio da microbiota. 

 
 
 

5.2.3   Insulina e Glicemia 

 

 

Para as concentrações plasmáticas de glicose e insulina não ocorreu interação 

significativa entre tratamento x tempo (P<0,05). Não foi observado efeito dos níveis de 

inclusão de Saccharomyces cerevisiae sobre as médias das concentrações de glicose, porém 

para a insulina ocorreu efeito quadrático (P=0,0012), sendo o maior valor encontrado para o 

tratamento com nível de inclusão de 20g/dia de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g) 

quando comparado com os demais tratamentos, que não foram diferentes (Tabela 10 e Gráfico 

10). Para a área abaixo da curva (AAC) não ocorreu diferença significativa entres os 

tratamentos, tanto para insulina, como para glicemia (Tabela 11).  

A concentração plasmática de glicose após a ingestão de alimento, chamada de 

resposta glicêmica, pode ser influenciada por vários fatores tais como, o tamanho da partícula, 

o grau de processamento térmico, a composição em proteína, gordura e fibra do alimento, a 

estrutura bioquímica e o processo de absorção do carboidrato, o conteúdo e intervalo de 

tempo da refeição anterior (RALSTON; BAILE, 1982; GUEZENNEC, 1995). 

 Refeição contendo alta porcentagem de concentrado à base de cereais tem sido 

associados a disturbios digestivo, circulatório, metabólico e alterações hormonais (CLARKE 

et al., 1990). Os concentrados à base de grãos são ricos em amido e a habilidade do cavalo em 

digerir este substrato no intestino delgado é limitada.  Alimentos constituídos de grandes 

quantidades de carboidratos não estruturais estimulam a resposta insulínemica, de modo a 
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manter a glicemia, prevenindo a hiperglicemia, podendo tanto originar a resistência à insulina 

como alterar negativamente a microbióta no intestino grosso devido uma ingestão excessiva, 

mostrando que essa associação pode acarretar desordens digestivas e metabólicas (TREIBER 

et al., 2005). 

 

Tabela 10 –   Médias e erro padrão da média (EPM) para as concentrações plasmáticas de glicose e insulina de 
acordo com os tratamentos. 

Variável Tratamento Valor de P 

 0 10 20 30 

 

EPM Tempo Tratam Linear Quad 

Glicose mg/dL 

Insulina µUI/mL  

123,37 

25,85b 

121,05 

26,10b 

123,31 

29,30a 

127,12 

26,45b 

4,999 

4,404 

<.0001 

<.0001 

0,3610 

0,0012 

0,2149 

0,1016 

0,2080 

0,0234 

¹Tratamento 0g (controle), 10g, 20g  e 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g) 
a,b Letras diferentes seguidas na linha diferem pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 

 

 

Gráfico 10 -   Curva das média de concentração plasmática de insulina (µUI/mL) para os tratamentos 0, 10, 20 e 
30 g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g. 
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Tabela 11 - Médias e erro padrão da média (EPM) para área abaixo da curva (AAC), de acordo com os 
tratamentos. 

Item Tratamento Valor de P 

 0 10 20 30 Média Tratam 

Glicose mg/dl 526, 93±36,47 523,56±38,40 507,35±31,44 484,98±24,21 510,71 0,1510 

Insulina µUI/mL 71,94±22,06 52,22±14,43 50,99±15,02 40,00±15,27 53,79 0,7497 

¹Tratamento 0g (controle), 10g, 20g  e 30g de inclusão diária de Saccharomyces cerevisiae (5x108 UFC/g). 
 

Os valores médios observados para as concentrações plasmáticas de glicose estão dentro 

dos padrões observados por Meyer (1995), onde a glicemia em jejum varia entre 80 a 

100mg/dL, e após as refeições ricas em amido ou açúcar pode subir a 150 mg/dL em prazo de 

2-3 horas. Estas concentrações são mantidas através da gliconeogênese, principalmente no 

fígado, e são regulados pelo glucagon, cortisol e outros hormônios contra-reguladores 

(ANDERSON, 1997).  

No presente estudo, foi observado aumento significativo nos valores de glicose e 

insulina plasmática (p<,0001), nas medidas realizadas ao longo do tempo após a ingestão das 

dietas. O pico de glicose plasmática foi obtido 90 minutos após o fornecimento da refeição 

matinal, com decréscimo nos valores após 120 minutos, para os níveis de inclusão 0, 10 e 

30g/dia de SC (5x108 UFC/g), enquanto que apenas para o nível de inclusão de 20g/dia, o 

pico ocorreu aos 60 minutos, com decréscimo após 90 a 120 minutos (Gráfico 11), porém não 

ocorrendo diferença entre os níveis de inclusão de SC na dieta (P<0,05). Para a insulina, o 

pico ocorreu após 90 minutos do fornecimento da dieta, para o nível de inclusão de 30g/dia de 

SC (5x108 UFC/g), com decréscimo após 120 minutos, enquanto que para os níveis de 

inclusão 0, 10 e 20g/dia de SC (5x108 UFC/g), o pico ocorreu após 120 minutos do 

fornecimento da dieta (Gráfico 12). 

Segundo Healy, Siciliano e Laurence (1995), eqüinos alimentados com concentrado 

farelado apresentaram pico de glicose plasmática aos 150 minutos após a ingestão, enquanto 

os alimentados com concentrado peletizado, apresentaram este pico após 180 minutos, 

sugerindo que mais glicose foi absorvida da dieta peletizada, demonstrando o efeito do 

processamento. Desta forma, Gobesso (2001) observou  pico de glicose aos 150 minutos após 

a ingestão da dieta, enquanto os níveis plasmáticos de insulina aumentaram no primeiro 

tempo de coleta com pico 150 minutos após a ingestão de três das quatro dietas com 

diferentes fontes de amido testadas. Dados que se assemelham com Depew et al. (1994), que 

observaram aumento na concentração plasmática de glicose após 1 hora, e de insulina após  2 
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horas da alimentação. Por outro lado, Witham e Stull (1988), relataram que o pico de glicose 

plasmática foi obtido de 2 a 3 horas e insulina entre 3 a 4 horas após a ingestão do alimento 

no período da manhã. 

Stull e Rodiek (1988) trabalharam com quatro potros quarto de milha e avaliaram  

dietas com diferentes proporções de feno de coast cross e concentrado comercial, sendo que 

na dieta composta por 50% de feno e 50% de concentrado, observaram para área abaixo da 

curva da glicose  média de 308,24 mg.hora/dL, valor abaixo da média encontrada de 510,71 

mg/dL neste experimento. Com relação a AAC para insulina, os mesmos autores encontraram 

valor médio de 36,89 µUI.hora/mL, resultado abaixo da média encontrada de 53,70 µUI/mL 

neste estudo. Gobesso et al. (2008), suplementaram eqüinos com duas fontes de amidos 

diferentes, associadas a dois tipos de processamentos e encontraram em média valores de área 

abaixo da curva para a glicose de 553,79 mg/dL, resultado próximo ao encontrado nesse 

experimento. 

 

 

 

Gráfico 11 -  Média dos valores de concentração plasmática de glicose (mg/dL) para os tratamentos 0, 10, 20 e 
30 g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g, em função do 
tempo (minutos). 
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Gráfico 12 -  Média dos valores de concentração plasmática de insulina (µUI/mL) para os tratamentos 0, 10, 20 e  

30 g de inclusão de Saccharomyces cerevisiae com concentração de 5x108 UFC/g, em função do 
tempo (minutos). 

 

 

Avaliando dietas compostas por açúcar e alto amido, Willians et al., (2001) e Hoffman 

et al. (2003) observaram picos glicêmicos e insulinêmicos, assim como valores de AAC mais 

elevados, quando comparados com dietas ricas em fibras e óleo, demonstrando que dietas com 

menores concentrações de amidos reduzem o risco de desordens metabólicas e distúrbios 

digestivos, para éguas em período de gestação e lactação. 

Segundo Bergman (1990),  a manutenção dos níveis de glicose durante o estado de 

 jejum sugere que a gliconeogênese hepática e / ou glicogenólise desempenham papel 

importante na homeostase da glicose, e além disso,  em cavalos, supõe-se que o 

metabolismo de energia durante 12 h de privação de alimentação é parcialmente compensada 

por fermentação microbiana de carboidratos no intestino grosso sendo 

os produtos resultantes  ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, propionato e 

butirato (BERGMAN, 1990). No intestino grosso, propionato é conhecido por ser em grande 

parte convertida em glicose (BERGMAN, 1990).  

Verveuert et al. (2008) alimentando cavalos  com diferentes níveis de amido (0,3; 

0,6;0,8;1,1;1,4 e 2 g de amido / kg PV) mostraram diferenças significativas para as respostas 

glicemicas e insulinemicas  de acordo o aumento da inclusão. Foi mostrado que a ingestão de 

amido inferior a 1,1 g/kg PV/refeição,  produziu respostas moderadas para glicose e insulina, 
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apesar de ter sido utilizados cereais altamente processados  (com uma digestibilidade de 

amido pre-cecal > 90%), de modo a fornecer a máxima proteção contra  fermentação 

indesejável de amido pelas   bactérias no trato gastrointstinal. Por esta razão,  refeição de 

0,3 kg/100 kg de peso corporal é recomendado para dietas compostas entre 30% e 40% de 

teor de amido.  Além disso, a resposta da glicose pareceu ser menos adequados 

para a detecção de pequenas diferenças no consumo de amido e, uma vez que as  respostas 

glicêmicas permitem  única distinção entre uma ingestão moderada de amido 

(<1,1 g / kg de PV) e  ingestão alta de amido (> 1,1 g /kg de PV) a qual é associada a um 

maior risco para o desenvolvimento de úlcera (VERVEUERT et al., 2008). 

Neste experimento as concentrações plasmáticas de insulina apresentaram diferença 

quanto ao nível de inclusão de 20g/dia de Saccharomyces cerevisiae, os quais diferem de 

Vervuert et al. (2004), que alimentados cavalos com dietas contendo milho triturado, 

micronizado e aquecido, achatado com calor e expandido não encontrou diferença na AAC de 

glicose e insulina pós-prandial, para os diferentes tratamentos. Porém os autores afirmam que 

a resposta plasmática da insulina pode estar associada a resposta altamente individual do 

equino. nado com a resposta eqüina altamente individual. Neste sentido, Hintz (1971) ao 

avaliar a glicose plasmática relatou que esta não foi influenciada pela variação da relação 

concentrado/volumoso na dieta, sugerindo que diferenças nas propriedades glicêmicas da 

dieta podem ser compensadas por ação hormonal. 

O fornecimento de dietas com elevado teor de amido são descritas por ocasionar 

possíveis impactos na alimentação do equino, como distúrbios digestivos e metabólicos, 

devido a diminuição da digestão enzimática pré-cecal sobre os carboidratos não estruturais, 

associados a rápida fermentação microbiana no intestino grosso. As respostas glicêmicas e 

insulinêmicas podem fornecer parâmetros relacionados ao teor de amido na dieta, uma vez 

que estes fatores estão diretamente ligados a quantidade de açúcar na corrente sanguinea, 

provenientes principalmente da produção de glicose no intestino delgado. Sendo assim, 

respostas baixas a moderadas são desejadas, devido à associação com a quase completa 

digestão pré-cecal do amido.  

Neste sentido, a Saccharomyces cerevisiae é relatada por influenciar positivamente o 

compartimento fermentativo, quando em dietas com elevado teor de carboidratos não 

estruturais (MEDINA et al., 2002; JOUANY et al., 2008; JOUANY et al., 2009). No presente 

estudo, a inclusão de levedura não demonstrou influenciar nas respostas plasmáticas de 

glicose, apenas demonstrou maior valor de concentração média de insulina para o nível de 

20g/dia de SC (5x108 UFC/g), porém para a AAC não ocorreram diferenças significativas. 
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Além disso, não há estudos que demonstrem a influência da utilização da levedura nas 

respostas glicêmicas e insulinêmicas, demonstrando que pesquisas devem ser conduzidas 

neste sentido. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

No sentido em que este experimento foi conduzido, o efeito da suplementação de 

levedura Saccharomyces cerevisiae não influenciou nos resultados da digestibilidade 

aparente, nas respostas glicêmicas, insulinêmicas e nos valores de pH fecal, para as diferentes 

concentrações de levedura quando comparadas ao tratamento controle. Desta forma não foi 

possível determinar o nível adequado de inclusão de Saccharomyces cerevisiae tanto para 

dieta de baixa relação concentrado: volumoso, como para dieta de alta proporção de 

concentrado:volumoso. Sendo assim, demonstra-se a necessidade de outros estudos a fim de 

determinar a quantidade adequada e a viabilidade do uso de Saccharomyces cerevisiae na 

alimentação de equinos.  
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