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O objetivo foi avaliar o efeito da aplicação de undecilenato de boldenona, no fechamento 

precoce das epífises ósseas ou alterações no crescimento dos potros. Para tal, foram utilizados 11 

potros (5 machos mestiços e 6 fêmeas mestiças com Brasileiro de Hipismo) divididos em 2 

grupos experimentais: GI- Grupo Controle: Cinco animais (2 machos e 3 fêmeas). GII- Grupo 

Tratado: Seis animais (3 machos e 3 fêmeas). O GII foi submetido à quatro administrações com 

intervalo de 14 dias do anabolizante. Foram realizados exames radiográficos na posição dorso-

palmar do carpo esquerdo (articulação rádio-cárpica-metacárpica) dos animais para observar o 

fechamento precoce das epífises ósseas e possíveis interferências no crescimento dos animais. O 

delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo, 

considerando dois grupos comparativos (animais tratados e animais controle). As análises foram 

realizadas dentro de cada fase e dentro de cada sexo. Foi utilizado o teste de Tukey como 

procedimento de comparação de médias. Todas as análises foram realizadas com auxílio do 

procedimento MIXED do programa SAS (v.9.4; 2010). Durante todo o período experimental foi 

possível observar a linha radioluscente irregular localizada no terço distal e a região da epífise 

distal aberta tanto no GI quanto no GIIdemonstrando assim que não houve qualquer indício de 

fechamento epifisário ou de alterações no crescimento dos potros. A comprovação ocorreu por 

meio de laudo veterinário e das imagens radiográficas. Esses resultados diferem de Al-Ismail 

(2002) e Kolk (2014) que afirmam que o uso de anabolizantes causa fechamento precoce das 

epífises. Assim, conclui-se que o uso do undecilenato de boldenona não provocou alterações de 

crescimento ou modificações quanto ao fechamento das epífises dos potros. 
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