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O Escore de Condição Corporal (ECC) é um indicador subjetivo do estado corpóreo dos equinos, 

em relação à efetividade da dieta fornecida, sendo baseado exclusivamente no depósito de 

gordura. Na criação de potros, no período de desmame, é importante que busca-se atingir o 

desenvolvimento físico do indivíduo e a manifestação genética adequada. Para isso, é 

interessante que o ECC se mantenha em um nível ideal durante o desenvolvimento do potro, que, 

segundo a planilha de Escore de Condição Corporal proposta por Henneke, seria entre 4 e 5, em 

uma escala de 1 a 9. Entre os fatores que interferem o ECC podem ser descritos o 

comprometimento da saúde digestiva e o balanceamento nutricional inadequado. O presente 

estudo teve como objetivo a avaliação das implicações da suplementação de potros com um 

produto a base de biotina, betacaroteno, levedura viva, metionina, betaglucano, MOS e minerais 

sobre a interferência no Escore de Condição Corporal. O experimento foi realizado no 

Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos (LabEqui), no Campos 

Fernando Costa da Universidade de São Paulo, utilizando quatorze potros, mestiços Brasileiro de 

Hipismo e mestiços Mangalarga Marchador, com idade inicial aproximada de sete meses. Os 

animais foram divididos em grupo controle e grupo suplementado, este último terá o suplemento 

nutricional (Foot Balance®) 15g/animal/dia adicionado sobre o concentrado em comedouro 

individual no momento do arraçoamento matinal. O concentrado foi fornecido de acordo com a 

porcentagem do peso vivo em relação à raça, independentemente de ser tratado ou controle; 

sendo assim, para potros mestiços Brasileiro de Hipismo eram fornecidos 1,25% de seu peso 

vivo de concentrado, enquanto que para potros mestiços Mangalarga Marchador eram fornecidos 

1% de seu peso vivo de concentrado. Foi mensurado a deposição de gordura no animal a partir 

de palpação das regiões zootécnicas específicas para Escore de Condição Corporal: borda 

superior do pescoço, atrás da cernelha, costado, atrás da espádua, lombo e base da cauda. Além 

da visualização da diferença de fotografias registradas do plano lateral dos animais. Ocorreram 

três períodos de avaliação sequenciais com duração de 60 dias cada para a palpação, e seis 

períodos de avaliação sequenciais com duração de 30  dias cada para visualização de fotografias, 

concluindo o experimento com total de seis meses. Foi utilizado delineamento inteiramente 

casualizado, com dois tratamentos e sete repetições por tratamento, com medidas repetidas no 

tempo, utilizando a plataforma SAS e procedimento mixed. Os resultados indicaram valor médio 

de 4,326 ± 0,086 para Escore de Condição Corporal para potros mestiço Brasileiro de Hipismo e 

5,071 ± 0,144 para Escore de Condição Corporal para potros mestiço Mangalarga Marchador. 

Foi observado maior média (p < 0,05) para Escore de Condição Corporal de potros mestiços 

Mangalarga Marchador (5,071 ± 0,144) sobre potros mestiços de Brasileiro de Hipismo (4,326 ± 

0,086). O suplemento nutricional pode interferir no Escore de Condição Corporal de potros. 
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