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Neste experimento foram mensurados 75 animais, sendo 39 fêmeas e
46 machos, com idade média (±DP) de 6,99 (±5,24) da região sudoeste
de Goiás, Brasil. A coleta foi realizada por punção da veia jugular
externa em tubos de coleta a vácuo sem anticoagulante (para a análise
do soro) e com fluoreto (para a análise o plasma). Para mensurar a
insulina foi utilizado a técnica de ELISA utilizando o kit Insulin –
AccuBind ELISA Microwells (Monobind) e a glicose plasmática pelo
método colorimétrico - enzimático. Utilizando o programa
computacional SAS University, os dados com distribuição normal foram
analisados por análise de variância em blocos ao acaso, seguidos pelo
teste de Tukey para comparação entre as médias. Para todos os testes,
considerou-se nível de significância de P≤0,05.
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Na avaliação individual entre os animais não foi observado
alterações na glicemia e insulinemia, e o valores estão próximos
dos valores observados por outros autores.

Tabela 2: Comparação dos valores da média e desvios-padrão (DP) da
glicose e insulina basais entre as 39 éguas e 46 equinos machos
localizados na região sudoeste goiano.

Tabela 3: Média e desvios-padrão (DP) dos valores dos valores da
glicose e insulina, em relação à grupos etários dos 75 equinos
localizados no sudoeste Goiano.

Potros (Idade 1 – 3 anos), Jovens (Idade 3 – 6 anos), Adultos (Idade

7 – 18 anos), Idoso (Acima dos 18 anos)

Tabela 1. Valores da glicose e insulina basais de 75 equinos machos e
fêmeas localizados na região sudoeste do estado de Goiás.

Insulina

Síndrome 
Metabólica 

Equina

Hiper-uricemia, 
tumores

Falha 
reprodutiva

LaminiteLipomas

Doença renal 
crônica e 

cardiopatia

Resistência 
à Insulina

O objetivo deste experimento foi avaliar os valores de glicemia e
insulinemia dos equinos da região sudoeste do estado de Goiás.

Animais Magros (ECC<4), Condição corporal ótima (ECC 4,5 – 6),  sobre peso (ECC 6,5 –
7), obesos (ECC 7,5 – 9).

N Média DP Limite 

inferior 

(IC=95%)

Limite 

superior 

(IC=95%)
Insulina (µU/mL) 75 25,96 84,25 25,96 84,25
Glicose (mg/dL) 75 15,09 24,48 15,09 24,48

N

Glicose (mg/dL) Insulina (µU/mL)

Média DP Média DP

Fêmeas 39 85,78 17,12 24,56 12,54
Limite inferior 

(IC=95%)
80,75 10,02

Limite superior 

(IC=95%)
90,81 57,45

Machos 46 85,76 23,47 27,11 17,001
Limite inferior 

(IC=95%)
19 10,57

Limite superior 

(IC=95%)
131 93,56

Valor de P 0,53 0,47

Idade Potros Jovens Adultos Idosos
Média DP Média DP Média DP Média DP

N 17 32 19 7
Glicose 

(mg/dL)

79.26 18.87 85.11 23.35 84.42 29.62 91.87 28.47

Insulina 

(µU/mL)

24.53 12.78 24.53 15.94 29.42 16.72 27.36 12.76

ABSTRACT

Insulin is responsible for acting in muscular and hepatic tissue, in cell
phosphorylation and anterior pituitary gland hormone suppression. Insulin
values’ alternation is associated to insulin resistance, diabetes, metabolic
syndrome, non-alcoholic fatty liver disease, reproductive alternations,
hyperuricemia, chronic kidney disease, heart failure and cancer. In equines,
insulin alternation is corelated to obesity and fructans’ consume, which can
initiate insulin resistance, stimulate inflammatory mediators and
endocrinopathic laminitis. An accurate measurement of serum’s insulin is the
central point to the clinical use of insulin deregulation, and is a challenge on
equines, being necessary a greater reference source to the specie, to exams
interpretation. This experiment aims to evaluate equines’ glycemia and
insulinemia from Goiás’ south-west region. Glycemia and insulinemia serum
exams were made on 75 equines (39 female and 46 male) from south-west
Goiás’ region. Statistic was made through average evaluation and its respective
standard deviation. Observed values in equines were glycemia 84.25 mg/dL
(±25.48) and insulinemia 25.96 mµUI/mL (±15.09), among comparation
between gender was, glycemia 92.37 mg/dL (±25.87) and 85.76 mg/dL (±23.47)
(P 0.53) and insulinemia 24.56 mµUI/mL (±12.54) e 27.11 mµUI/mL (±17) (P
0.47) in females and males respectively. In individual evaluation among animals
was not observed glycemia and insulinemia alternations, and values are close
to the ones observed by other authors.


