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AVALIAÇÃO DO USO DE FITOTERÁPICO NA ESPESSURA 

DA MUCOSA INTESTINAL DE PÔNEIS RECEBENDO DIETA 

COM ALTOS NÍVEIS DE CARBOIDRATOS SOLÚVEIS  
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Os distúrbios gastrointestinais são uma causa importante de doença e morte em cavalos. O uso 

de aditivos alimentares tem ganhado grande interesse para a prevenção desses distúrbios e queda 

de desempenho. Os componentes da planta Macleaya cordata vêm recebendo atenção por conta 

de seu efeito biológico múltiplo, melhorando a absorção alimentar e estimulando a digestão de 

forma natural. O principal princípio ativo é a Sanguinarina (SG), além de dihidroderivado de SG 

(DHSG), cheleritrina (CH), protopina (PR), alocriptopina (AL) e ácidos fenólicos. SG é um 

alcalóide de benzofenantridina com grandes efeitos antibiótico e anti-inflamatório. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o efeito anti-inflamatório local do uso de diferentes concentrações do 

fitoterápico comercial Sangrovit®, à base de componentes de Macleaya cordata, sobre a 

espessura da mucosa intestinal de pôneis submetidos a uma dieta com altos níveis de 

carboidratos solúveis. O experimento foi conduzido no Laboratório de Saúde Digestiva e 

Desempenho de Equinos (LabEqui) pertencente a FMVZ-USP. Foram utilizados oito pôneis, 

machos, hígidos, castrados, da raça Mini Horse, com idade de 8,59+0,17 anos e peso corpóreo 

(PC) de 150,47+16,38kg. Os animais foram divididos em quatro grupos: 1) Controle: 

concentrado sem aditivo, 2) S1: concentrado com adição de 1mg de Sangrovit® por kg de PC, 3) 

S1,5: concentrado com adição de 1,5 mg de Sangrovit® por kg de PC, 4) S2: concentrado com 

adição de 2 mg de Sangrovit® por kg de PC. A dieta foi formulada conforme exigência 

nutricional diária para animais em manutenção de 1,75% do PC em matéria seca, sendo 1,05% 

de concentrado e 0,7% proveniente de volumoso (concentrado:volumoso 60:40). Água e sal 

mineral foram ad libitum. As imagens em vídeo do cólon dorsal direito foram obtidas por exame 

ultrassonográfico com aparelho Esaote MyLab
TM

 30 no último dia de cada período experimental. 

A mensuração da espessura da mucosa foi realizada em milímetros (mm) pelo software 

MyLab
TM

 Desk
3
 posteriormente à coleta das imagens, sendo que a melhor imagem congelada foi 

selecionada e foram feitas três medidas para estabelecimento de uma média. O delineamento 

experimental utilizado foi o quadrado latino duplo 4 x 4 contemporâneo, sendo a unidade 

experimental o animal dentro de cada período experimental (n=32 unidades). A distribuição dos 

animais por tratamento foi aleatória. Os dados foram submetidos à análise de variância, 

utilizando o PROC GLM do programa Statistical Analysis System, ao nível de significância de 

5%. O experimento está sendo conduzido em quatro períodos com duração de 20 dias cada (15 

dias para adaptação a dieta e local e cinco dias de coleta total de fezes) com um intervalo de 15 

dias (wash out) para minimizar eventuais efeitos residuais. Dois períodos foram analisados, 

totalizando 16 unidades experimentais e quatro unidades por tratamento. Os resultados parciais 

não foram significativos e as médias de espessura de mucosa para os grupos foram: controle-

3,0175mm, S1-2,8150mm, S1,5-2,7425mm e S2-2,6400mm. Conclui-se que não houve 

comprovação do efeito anti-inflamatório local do produto. 
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