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A nutrição de potros é de suma importância na espécie equina, principalmente na fase 

lactacional, sendo que, entre o 2º e 3º mês de idade, as exigências nutricionais excedem àqueles 

providos pelo leite materno. Durante o crescimento, os equinos jovens exigem maiores 

quantidades de lisina, aminoácido essencial, que por sua vez é limitante para o aproveitamento e 

absorção de outros aminoácidos. A avaliação do desenvolvimento destes animais, geralmente, 

pode ser mensurada através de medidas zootécnicas, como por exemplo, peso, à altura de 

cernelha e garupa, perímetro torácico, de joelho e canela. Nesse contexto, o objetivo desse 

estudo foi avaliar o efeito da suplementação com um complexo à base de aminoácidos, sobre o 

crescimento de potros em lactação. O experimento foi conduzido no Laboratório de Pesquisa em 

Saúde Digestiva e Desempenho de Equinos (LabEqui), da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP). Foram utilizados 13 potros, machos e 

fêmeas, mestiços da raça Brasileiro de Hipismo (BH) e mestiços da raça Mangalarga Marchador 

(MM). O experimento teve duração de 180 dias, com suplementação iniciando-se a partir do 

nascimento. Tanto as éguas, quantos os potros, foram mantidos em piquete, composto pela 

gramínea Coast-Cross (Cynodon dactylon), além do fornecimento de concentrado farelado, as 

éguas lactantes recebiam 1,0% do PV/dia, e os potros 0,25% do PV/dia, conforme recomendação 

do NRC 2007), específico para cada categoria, duas vezes ao dia, no período da manhã e no 

período da tarde, afim de atender às exigências da fase lactacional das éguas e da fase de 

crescimento dos potros, com água e sal mineral ad libitum. Os potros receberam 50g/dia do 

suplemento (Crescer®, Univittá Pharma Ltda), que possui como composição básica algas 

marinhas calcárias, aminoácidos, minerais, nucleotídeos e levedura viva (Saccharomyces 

cerevisae) via oral (no início via oral, após os 60 dias de idade adicionado a ração), ofertado em 

comedouros individuais. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente ao acaso, 

composto por dois tratamentos, um grupo controle (7 animais) e um grupo tratado (6 animais), 

com medidas repetidas no tempo. Os parâmetros zootécnicos avaliados foram altura de cernelha 

(AC) e altura de garupa (AG), obtidas com o auxílio de hipômetro. Para análise dos dados 

relacionados às mensurações dos parâmetros zootécnicos, utilizou-se o procedimento PROC 

GLM do programa Statistical Analysis System, versão 9.4, ao nível de significância de 5%. Os 

resultados da suplementação demonstraram diferença significativa (P<0,05) para a interação 

tratamento raça, com maior crescimento de garupa (1,5 cm) para os potros mestiços da raça 

Mangalarga Marchador do grupo tratado em relação ao grupo controle, entretanto não houve 

diferença (P>0,05) para as medidas de altura de cernelha. Conclui-se que a suplementação à base 

de aminoácidos pode melhorar o crescimento em potros em lactação. 
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