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A busca por um desenvolvimento equino ideal, sobre parâmetros zootécnicos, é o foco da 

equinocultura hodiernamente. Buscando auxiliar esse contexto, o uso de suplementos e aditivos 

têm ganhado grande importância. Durante seu crescimento, o equino jovem exige uma 

quantidade maior do aminoácido essencial lisina, limitante para o aproveitamento e absorção de 

outros aminoácidos, do que produzida disponível pelos microrganismos no ceco do animal. O 

objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos do uso do produto comercial Crescer Univittá®, o 

qual contém isoleucina, L-lisina, leucina, valina, nucleotídeos, óleo degomado e neutralizado de 

farelo de arroz, algas marinhas calcárias, parede celular de levedura e Saccharomyces cerevisiae. 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos 

(LabEqui) pertencente ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Foram utilizados 13 potros, 

mestiços das raças Brasileiro de Hipismo (BH) e Mangalarga Marchador (MM), iniciando a 

partir do nascimento até 180 dias de vida, divididos em dois grupos, um grupo suplementado e o 

grupo controle, os quais não recebem o suplemento. Os animais se mantiveram em piquetes de 

pastagem Cynodon spp. (Tifton 85), com fornecimento de água e sal mineral ad libitum, com 

fornecimento de concentrado duas vezes ao dia, de manhã e à tarde, de forma a atender as 

exigências nutricionais. Para o grupo suplementado foram ofertadas 50g/animal/dia 

individualmente via oral, dividida em duas dosagens de 25g, sendo uma de manhã e uma a tarde, 

seguindo recomendações da empresa Univittá Pharma Ltda. No pré-desmame, as éguas paridas 

foram realocadas a um piquete junto a um cavalo de idade avançada castrado, o qual se tornou 

referência para o lote e se tornou o padrinho dos potros quando ocorreu a separação entre as 

éguas e as proles. A avaliação do desenvolvimento foi realizada quinzenalmente durante seis 

meses, para parâmetros de perímetro torácico, de canela e de joelho, com o uso de uma fita 

métrica plástica com graduação em centímetros. O método estatístico utilizado para análise, 

sobre parâmetros zootécnicos, foi um modelo misto que contemplou os efeitos aleatórios de 

potros e efeito fixo de tempo. Para isso, utilizou-se o procedimento PROC MIXED do programa 

Statistical Analysis System, versão 9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). Diante disso, 

verificou-se que as fêmeas do grupo tratamento obtiveram maior média de perímetro torácico 

que os machos do grupo controle. Além disso, verificou-se uma significância entre as médias das 

raças (p<0,05), em que os animais da raça BH do grupo tratamento obtiveram maior perímetro 

torácico, de canela e de joelho que os animais do grupo controle da raça MM. Concluiu-se que a 

suplementação com aminoácidos pode melhorar os parâmetros zootécnicos de potros.  
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