
XIII Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2019 

 

IMPACTO DA SUPLEMENTAÇÃO COM LEVEDURA VIVA 

SOBRE A QUALIDADE DO COLOSTRO E LEITE DE ÉGUAS 
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O leite consiste no principal alimento para os potros lactentes, a produção de leite reflete 

essencialmente no desenvolvimento do potro. Umas das recomendações do uso de probiótico 

para equinos é para melhorar a qualidade do leite. Com objetivo de comprovar a hipótese de que 

a suplementação com levedura viva, Saccharomyces cerevisiae, á dieta de éguas gestantes 

melhora a qualidade do colostro e do leite, avaliou-se a composição do colostro e do leite de 

éguas. O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e 

Desempenho de Equinos (LabEqui), FMVZ/USP. Foram utilizadas 16 éguas prenhes, divididas 

em dois grupos, 1) Grupo Controle: concentrado comercial sem suplementação, 2) Grupo 

Tratado: concentrado comercial com suplementação de Actisaf HR Plus Sc 47® - 10 

g/animal/dia despejadas no momento do arraçoamento e teve início 3 meses antes da data 

prevista do parto. Para realização das análises de contagem de células somáticas (CCS) e 

composição do leite (gordura, proteína, lactose, sólidos totais e extrato seco desengordurado), 

foram coletados 20 ml de colostro em frasco plástico contendo bronopol, com 3 e 7 dias após o 

parto e enviado em até 5 dias para análise no Laboratório Clínica do Leite em Piracicaba – SP. A 

composição do leite foi analisada por absorção infravermelha através do analisador MilkoScan 

TM 
FT+. A CCS foi realizada pelo método de citometria de fluxo. O experimento foi realizado em 

delineamento inteiramente casualizado com dois tratamentos e oito repetições por tratamento, 

com medidas repetidas no tempo. Foi possível observar que não houve efeito de tratamento em 

nenhuma das variáveis e observou-se que houve tendência (P=0,06) para o nível de proteína no 

leite de éguas suplementadas. Logo, conclui-se que a suplementação com levedura viva 

Saccharomyces cerevisae na dieta de éguas no terço final da gestação, não demonstrou alteração 

na composição do colostro e do leite. 
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