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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO USO DE SUPLEMENTO 

NUTRICIONAL SOBRE PESO CORPÓREO DE POTROS 
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Na produção animal a observação de peso corpóreo adequado é importante, com relevância para 

a criação de potros na fase de desmame. Entre os fatores que interferem no ganho de peso podem 

ser descritos a saúde digestiva e a alimentação. O presente estudo teve como objetivo avaliar o 

ganho de peso de potros suplementados com um produto a base de biotina, betacaroteno, 

levedura viva, metionina, betaglucano, monioligosacarideo e minerais sobre o peso corpóreo. O 

experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de 

Equinos (LabEqui), utilizando quatorze potros, machos e fêmeas, mestiços de Mangalarga 

Marchador e mestiços de Brasileiro de Hipismo (BH), com idade inicial aproximada de sete 

meses. Os equinos foram divididos em 2 grupos: controle, sem adição de suplemento sobre o 

concentrado, e suplementado, com adição de suplemento nutricional, 15g/animal/dia (Foot 

Balance), sobre o concentrado, uma vez ao dia. Os dois grupos foram alimentados com 

concentrado, em comedouro individual duas vezes ao dia e ficaram alojados em piquetes onde 

receberam volumoso na forma de feno de gramínea. O peso foi mensurado com balança digital. 

A duração total do experimento foi de seis meses com mensurações a cada 30 dias. 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. Não foi 

observado diferença (P>0,5) entre as medias dos tratamentos para fêmeas de ambas as raças e 

machos mestiços Brasileiro de Hipismo. Entretanto, houve diferença (P<0,05) entre as médias 

dos grupos, com maior peso corporal para os machos mestiços da raça Mangalarga Marchador 

suplementados (302,15 ± 7,06) em relação aos machos do grupo controle (275,12 ± 4,95) da 

mesma raça. A suplementação promoveu maior ganho de peso em potros machos mestiços da 

raça Mangalarga Machador. 
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