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Os cascos dos equinos são formados por tecido córneo, similar às unhas, que possui inúmeros 

vasos sanguíneos e ramificações nervosas, a qualidade e resistência desses cascos dependem 

diretamente de fatores endógenos e exógenos, podendo estar relacionados à concentração 

química de alguns minerais presentes na dieta. A qualidade e resistência dos cascos depende de 

fatores endógenos e exógenos podendo estar relacionada à concentração química de alguns 

minerais. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da suplementação a base de biotina, 

beta caroteno, levedura viva, metionina, betaglucano, parede celular de levedura (MOS) e 

minerais, sobre a composição mineral dos cascos de potros mestiços. O experimento foi 

conduzido no Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos 

(LabEqui,-FMVZ/USP), utilizando 14 potros, machos e fêmeas, mestiços de Brasileiro de 

Hipismo e mestiços de Mangalarga Marchador, com idade aproximada de sete meses e peso 

inicial médio de 282 kg. Os animais foram divididos em dois grupos (controle e suplementado) 

utilizando-se o delineamento inteiramente ao acaso com medidas repetidas no tempo. Para o 

grupo suplementado, foi adicionado 15g/animal/dia do suplemento (Foot Balance®), misturado 

ao concentrado no momento do arraçoamento. A dieta fornecida consistiu de feno de gramínea e 

concentrado atendendo às exigências da categoria, segundo NRC. As amostras de casco foram 

coletadas, no início do período experimental e, no final, após seis meses. Em seguida as amostras 

foram enviadas para o laboratório, e analisadas através de preparo de solução via seca e leitura 

em espectofotomêtro de absorção atômica. Não foi observado diferença significativa (p>0,05) 

entre os tratamentos para a quantidade de matéria seca no casco de equinos. Também, não houve 

diferença (P>0,05) entre os tratamentos, para os minerais avaliados.  A utilização do suplemento 

a base de biotina, beta caroteno, levedura viva, metionina, betaglucano, MOS e minerais não 

influenciou na concentração de minerais no casco de potros. 
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