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Na produção animal a avaliação de parâmetros zootécnicos é importante, e têm relevância na 

criação de potros na fase de desmame. Entre os fatores que interferem nos parâmetros 

zootécnicos 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 alguns parâmetros zootécnicos. 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, mestiço Brasileiro de Hipismo e mestiço 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. Foram 

mensurados com fita métrica de plástico tradicional os parâmetros zootécnicos para: perímetro 

torácico, perímetro de joelho e perímetro de canela, em centímetros. Foram mensurados com 

hipômetro os parâmetros zootécnicos para: altura de cernelha, em centímetros. Ocorreram três 

períodos de avaliação sequenciais com duração de 60 dias cada, concluindo o experimento com 

duração 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 um crescimento médio de 

160,835 ± 0,983 para perímetro torácico, 19,835 ± 0,208 para perímetro de canela, 31,323 ± 

0,293 para perímetro de joelho e 144,145 ± 0,920 para altura de cernelha. Não foram observadas 

diferenças significativas para os parâmetros de perímetro de joelho, perímetro de canela e altura 

de cernelha. Foi observado maior crescimento (p < 0,05) de perímetro torácico de potros mestiço 

Brasileiro de Hipismo do grupo tratado (162,59 ± 0,815) em relação ao grupo controle (159,08 ± 

1,151). O suplemento nutricional pode promover maior crescimento de perímetro torácico de 

potros. 
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