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RESUMO 

 

 

ARAÚJO JÚNIOR, A. M. C. Influência do manejo de desmame sobre a ocorrência 

de gastrite em potros. 2021. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

As inflamações da mucosa gástrica, mais conhecidas como gastrites, são enfermidades 

que comumente podem acometer equinos, em especial os potros no período de desmame. 

Por representar a fase mais importante da criação de cavalos, o cuidado e manejo com 

equinos jovens exige maior controle. Buscando diminuir índices de gastrite e, 

consequentemente, prejuízo no desenvolvimento de potros, o uso de suplementos 

alimentares adicionado a dietas balanceadas apresenta resultados favoráveis. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a ocorrência de gastrite em potros submetidos a duas técnicas de 

desmame, o impacto no desenvolvimento e o efeito do uso de suplemento alimentar 

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

e Desempenho de Equinos (LabEqui), pertencente à FMVZ/USP. Foram utilizados 16 

potros mestiços, machos e fêmeas, com idade aproximada de 5 meses e peso corpóreo 

entre 230 e 260 kg. Durante o período lactacional, potros e éguas foram alojados em 

piquete coletivo, sem acesso a gramínea. As éguas receberam o equivalente a 2,5% do 

peso em matéria seca, sendo 1,0% de concentrado e 1,5% de volumoso, caracterizando 

uma proporção volumoso/concentrado de 60:40, seguindo recomendações do NRC 2007 

para atender as exigências nutricionais da categoria. Todos os potros, durante o período 

lactacional, receberam concentrado, 0,25% do peso em matéria seca e, após o desmame, 

1,25% do peso em matéria seca, de acordo com as exigências nutricionais da categoria. 

Feno, água e sal mineral foram fornecidos ad libitum. Após a separação maternal, um 

grupo de potros foi alojado em baias de forma individual, e o restante permaneceu em 

piquete coletivo. Após o período de 15 dias pós desmame, os potros do tratamento baia 

foram transferidos ao piquete. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos 

casualizados com esquema fatorial 2x2 (dois métodos de desmame e utilização ou não do 

suplemento alimentar). Os tratamentos foram compostos por: 1) Desmame em piquete e 

suplemento; 2) Desmame em piquete sem suplemento; 3) Desmame em baia e 

suplemento; 4) Desmame em baia sem suplemento. O desmame dos potros foi realizado 

de forma abrupta. Foi realizada avaliação do escore de lesão da mucosa gástrica dos 

potros, com escore para número de lesões avaliada por uma escala de 0 a 4, e intensidade 

de lesões gástricas avaliada por uma escala de 0 a 5, por meio de gastroscopia, sendo 

avaliado uma única vez 15 dias antes do desmame e após 15 dias do desmame. Foi 

mensurado o ciclo circadiano de cortisol plasmático, avaliando a variação do cortisol 

matutino e vespertino, além de dosagem de gastrina plasmática, 15 dias antes do 

desmame, no dia do desmame e 15 dias após o desmame, para ambas as variáveis. Foram 

avaliados parâmetros zootécnicos para acompanhamento do desenvolvimento dos potros, 

do nascimento até 3 meses pós desmame. Os resultados foram submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%, 

utilizando o PROC MIXED do Statistical Analysis System (SAS, 9.0). Foi observado 

ocorrência de gastrite antes do desmame, com 81,25% dos potros apresentando 

inflamação gástrica. Observou-se sinais clínicos de gastrite em 37,5% dos potros do 

tratamento baia, durante o período de 15 dias pós desmame e durante o período de 3 meses 

pós desmame. Para o número de lesões gástricas, antes do desmame, o escore médio 

encontrando foi de 3.00 para piquete e 1.56 para baia, assim como, após o desmame, com 



 

 

 

 

 

médias de 1.75 para piquete e 1.25 para baia. Além disso, observou-se diferença (P<0,05) 

para intensidade de lesões, com médias de 3.31 para piquete e 1.37 para baia, antes do 

desmane, e 1.93 para piquete e 1.00 para baia, após o desmame. Entretanto, foi observado 

maior diminuição da incidência de lesões dos potros desmamados em piquete em relação 

aos desmamados em baia, tanto para o número de lesões quanto para a intensidade de 

lesões gástricas, com 41,6% e 42,5% de diminuição, respectivamente. Comparados a 

19,9% para número de lesões e 27,2% para intensidade de lesões gástricas, 

correspondente aos potros desmamados em baia. Demonstrando a influência do manejo 

de desmame na intensidade de lesões. Não foi observado diferença (P>0,05) para 

dosagem de cortisol e gastrina no sangue, parâmetros zootécnicos e utilização do 

suplemento. Conclui-se que ocorrências de gastrite podem ser observadas antes do 

desmame, sendo que a incidência foi influenciada pelo manejo. Não houve impacto no 

desenvolvimento dos potros, e a utilização de suplemento alimentar como prevenção às 

inflamações de mucosa gástrica não apresentou efeitos. 

 

 

Palavras-chave: desenvolvimento de potro, inflamação gástrica, equino, suplemento 

alimentar, saúde digestiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ARAÚJO JÚNIOR, A. M. C. Weaning management influence on the occurrence of 

gastritis in foals. 2021. 101 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2021. 

 

Inflammation of the gastric mucosa, also known as gastritis, is a disease that commonly 

affect horses, mainly foals throughout weaning. As it represents the most important phase 

of horse breeding, the care and handling of young horses requires a better control. Seeking 

the reduction of gastritis rates and, consequently, impair the foals development, the use 

of dietary supplements added to balanced diets shows favorable results. This study aimed 

to evaluate the occurrence of gastritis in foals submitted to two weaning techniques the 

impact on development and the effect of using preventive food supplements. The 

experiment was conducted at the Laboratory of Research in Digestive Health and Equine 

Performance (LabEqui), belonging to FMVZ/USP. 16 crossbred foals, male and female, 

were used, with an approximate age of 5 months and body weight between 230 and 260 

kg. During lactation period, foals and mares were housed in a collective paddock, without 

access to grass. The mares received the equivalent of 2.5% of weight in dry matter, with 

1.0% concentrate and 1.5% roughage, featuring a roughage/concentrate ratio of 60:40, 

following recommendations in NRC 2007 to meet nutritional requirements of the 

category. All foals, during lactation period, received concentrate, 0.25% of the weight in 

dry matter and, after weaning, 1.25% of the weight in dry matter, according to nutritional 

requirements on category. Hay, water and mineral salt were provided ad libitum. After 

maternal separation, a group of foals were housed in individual stalls, and the rest 

remained in a collective paddock. After a period of 15 days after weaning, the foals of the 

stall treatment were transferred to the paddock. The experimental design used was 

randomized blocks with a 2x2 factorial scheme (two methods of weaning and using or 

not using the food supplement). The treatments were composed of: 1) Weaning in 

paddock and supplement; 2) Weaning in a paddock without supplement; 3) Weaning in 

stall and supplement; 4) Weaning in a stall without supplement. The foals were weaned 

abruptly. The score of foals' gastric mucosa lesion was evaluated, with a score for the 

number lesions assessed by a scale of 0 to 4, and the intensity gastric lesions assessed by 

a scale of 0 to 5, by means of gastroscopy, being evaluated once 15 days before weaning 

and once after 15 days of weaning. The plasma cortisol circadian cycle was measured, 

evaluating the variation of morning and afternoon cortisol, in addition to plasma gastrin 

dosage, 15 days before weaning, on the day of weaning and 15 days after weaning, for 

both variables. Zootechnical parameters were evaluated to monitor the foals' 

development, from birth to 3 months after weaning. The results were subjected to analysis 

of variance and means compared by Tukey test, at 5% significance level, using PROC 

MIXED of the Statistical Analysis System (SAS, 9.0). Gastritis was observed before 

weaning, with 81.25% of foals showing gastric inflammation. Clinical signs of gastritis 

were observed in 37.5% foals of the stall treatment, during the period of 15 days after 

weaning and during the period of 3 months after weaning. For the number of gastric 

lesions, before weaning, the average score found was 3.00 for paddock and 1.56 for stall, 

as well as, after weaning, with averages of 1.75 for paddock and 1.25 for stall. 

Furthermore, there was a difference (P <0.05) for injury intensity, with averages of 3.31 

for paddock and 1.37 for stall, before weaning, and 1.93 for paddock and 1.00 for stall, 



 

 

 

 

 

after weaning. However, a greater decrease on the incidence of injuries was observed in 

foals weaned in paddock compared to those weaned in stalls. Both for number of injuries 

and for intensity of gastric injuries, with 41.6% and 42.5% decrease, respectively. 

Compared to 19.9% for number of injuries and 27.2% for intensity of gastric injuries, 

corresponding to foals weaned in a stall. Demonstrating the influence of weaning 

management on intensity of injuries. There was no difference (P> 0.05) for the 

measurement of cortisol and gastrin in blood, zootechnical parameters and use of the 

supplement. It was concluded that the occurrence of gastritis can be observed before 

weaning, and its incidence was influenced by management. There was no impact on foals' 

development, and the use of a food supplement to prevent inflammation of gastric mucosa 

had no effect. 

 

 

Keywords: foal development, gastric inflammation, equine, food supplement, digestive 

health. 
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1 INTRODUÇÃO 

Potros representam a fase mais importante da criação de cavalos (QUERCIA et 

al., 2019), pois considerando as possibilidades genéticas de cada indivíduo, podemos 

beneficiá-los ou prejudicá-los ao proporcionar condições favoráveis ou desfavoráveis 

para sua futura utilização (STOCK et al., 2016). Além disso, o primeiro ano de vida do 

potro é o período mais delicado, considerando a importância dos cuidados ao nascimento, 

como a devida transferência de imunidade passiva pelo colostro maternal e, 

posteriormente, adequada amamentação até o desmame (HURLEY et al., 2011) 

Erros de manejo podem ser comuns de acontecer, muitas vezes ocorrem no 

momento da separação de égua e potro, ocasionando estresse severo e distúrbios que 

afetam diretamente a saúde digestiva do potro, podendo comprometer toda a vida do 

indivíduo. É importante considerar que perdas de desenvolvimento nesta fase, 

comumente, não podem ser recuperadas ao longo da vida (QUERCIA et al., 2019). 

Como resposta ao estresse, há uma secreção de glicocorticoides pelo organismo, 

e isso pode afetar a saúde gástrica do potro, prejudicando o fluxo sanguíneo da mucosa 

estomacal e, possivelmente, acarretando em inflamações da mesma, conhecidas como 

gastrites (MALMKVIST et al., 2012). Essas inflamações podem apresentar um efeito 

adverso no crescimento do potro, dependendo do grau de lesão (MURRAY, 2009). O 

processo inflamatório gera desconforto e falta de apetite, com o indivíduo apresentando 

perda de peso e, consequentemente, queda no desenvolvimento. Caso não prevenidas e 

tratadas da forma correta, é provável que as gastrites evoluam para úlceras gástricas, a 

qual podem perfurar a parede estomacal e levar o animal à morte nos piores casos (MAY 

et al., 2012). Diante disso, entende-se muito sobre associações do estresse com gastrites 

(MALMKVIST et al., 2012; BRUSCHETTA et al., 2017; HENRY et al., 2020), porém 

pouco se sabe sobre o efeito do método de desmame e sua relação às inflamações de 

mucosa gástrica. 

Como forma de prevenção à tal patologia, a indústria de suplementos alimentares 

vem tomando destaque, como tal, a utilização de fitoterápicos, suplementos alimentares 

e técnicas de manejo nutricional para apoiar a saúde gástrica (FRANK et al., 2005; 

REESE & ANDREWS et al., 2009). No entanto, ingredientes específicos e direcionados, 

incorporados em alimentos e suplementos projetados para tamponar o ácido gástrico ou 

melhorar a saúde digestiva de forma geral, também se tornaram atraentes para 

proprietários de cavalos e médicos veterinários (JACOBS, et al., 2020). 
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2 HIPÓTESE 

 

Há presença de gastrite antes do desmame em potros mestiços. Potros 

desmamados em piquetes de forma coletiva apresentam menor incidência de gastrite 

clínica em relação à potros desmamados individualmente em baias, com menor prejuízo 

ao desenvolvimento, e a inclusão de suplemento alimentar na dieta de potros reduz a 

ocorrência de gastrites neste período. 

 

 3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a ocorrência de gastrite em potros submetidos a duas técnicas de 

desmame, o impacto no desenvolvimento, e o efeito do uso de suplemento alimentar 

preventivo. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliação do escore de lesão da mucosa gástrica; 

 Dosagem de cortisol plasmático; 

 Dosagem de gastrina plasmática; 

 Avaliação dos parâmetros zootécnicos até três meses pós desmame; 

 Avaliação da ocorrência de sinais clínicos de gastrite. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 A CRIAÇÃO DE CAVALOS EM TERRITÓRIO NACIONAL 

 

O agronegócio é o conceito que engloba todas as atividades agropecuárias e 

pecuárias existentes no país, e que contextualiza com atividades de produção e posterior 

distribuição e comercialização de insumos (LIMA et al., 2006). Observa-se que a 

participação do agronegócio no total da renda gerada no país tem se mantido entre 20% 

e 25% (MAPA, 2016), onde a equideocultura se encontra como uma parcela importante 

desta renda e vem evoluindo ao longo dos anos (LIMA, 2015). 

A criação de cavalos, atualmente, desempenha um papel importante na economia 

mundial, como fonte de emprego e é um mercado em constante crescimento (CABRAL 

et al., 2020). Em 2016, com um expressivo rebanho de equídeos, o setor gerou mais de 3 

milhões de empregos e movimentou mais de R$ 16 bilhões de reais (MAPA, 2016). 

 

Fonte: Adaptado de MAPA, 2016. 
 

Ao contrário de outras espécies de interesse econômico, como a bovinocultura, os 

equinos são selecionados por características como conformação, resultados em 

competições ou devido à sua genealogia (VARNER et al., 2008). Dessa forma, existe um 

aumento da demanda por técnicas de reprodução, uma vez que otimizam a produção e 

contribuem para o melhoramento genético animal (MONTECHIESI, 2015). Em 

Figura 1. Organograma do Agronegócio do Cavalo 
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consequência, o interesse pela criação e formação de potros é elevada, aumentando a 

demanda por indivíduos pertencentes a essa fase (CABRAL et al., 2020). 

 

4.2 DESMAME 

 

4.2.1 DESMAME NATURAL E ARTIFICIAL 

 

O desmame é o processo que consiste na separação do potro de sua mãe, cessando 

o período de amamentação por completo de forma natural ou artificial (SARRAFCHI et 

al., 2013). Considerado o período mais estressante da vida do cavalo (ERBER et al., 2012; 

MCGREEVY et al., 2018), o desmame artificial, ou seja, imposto pelo ser humano, está 

associado com potenciais estressores psicológicos, físicos e nutricionais que afetam o 

bem-estar do potro (WARAN, et al., 2007; XIAO et al., 2015). Envolvendo respostas 

afetivas, fisiológicas e comportamentais, na tentativa do organismo de retornar à 

homeostase (MACH et al., 2017). 

 De acordo com Henry et al., (2012), na vida selvagem, ou seja, sem interferência 

humana, o processo de desmame ocorre progressivamente e é controlado, na maioria das 

vezes, pela égua, ocorrendo próximo ao nascimento da cria subsequente. Isso ocorre por 

entre o oitavo e nono mês de vida do potro ou até alguns dias antes do próximo parto 

(HAUSBERGER et al., 2008). A partir do oitavo mês de lactação, em comparação com 

os meses anteriores, as éguas tendem a exibir sinais de rejeição durante as iniciativas de 

amamentação de seus potros, bloqueando o acesso ao teto pela flexão de uma perna 

traseira ou apresentando comportamentos agonísticos (WARING, 2003; BARTOSOVÁ 

et al., 2011). Esse aumento na rejeição materna ao final da lactação tem sido considerado 

um passo importante no processo de desmame (WARING, 2003), tendo relação direta, 

na maioria das vezes, com o estado nutricional da égua (DUNCAN, 1984). 

Henry et al., (2020) observaram que em desmames naturais, éguas mais velhas 

não tendem a desmamar seus potros mais cedo e, no geral, nenhuma perda de escore de 

condição corporal foi observada durante o período de lactação. Em relação aos potros, 

não foram observadas tentativas de mamar em outros potros também desmamados, 

sugerindo que não havia frustração e que talvez os equinos jovens, voluntariamente, 

decidissem parar de ingerir leite. Esses fatores podem indicar uma relação de bem-estar 

animal mais favorável a métodos de desmame artificiais. 
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Com a interferência do homem, ou seja, desmame artificial, os potros são 

desmamados em média com cinco meses de idade, período em que o leite materno já não 

supri as necessidades nutricionais diárias (PARKER et al., 2008). Henry et al., (2012) 

observaram que em desmamas que ocorreram entre 4 a 5 meses de idade, os potros 

passaram grande parte do tempo próximos às éguas, cerca de 90%, e somente 10% do 

tempo mamando. Em contrapartida, em desmames entre 6 a 7 meses, houve redução do 

tempo de permanência ao lado de suas mães, chegando de 50 a 75%, e somente 2% do 

tempo mamando, o que demonstra maior independência do potro em relação à mãe 

conforme evolução da idade. 

O desmame artificial resulta em aumento da atividade motora geral e frequência 

de relinchos, nos primeiros dias, além de alterações nos padrões de alimentação e sono, 

irritabilidade, ansiedade e agressividade (HENRY et al., 2012). Muitos potros também 

apresentam níveis elevados de glicocorticoides, perda de peso, queda no desempenho e 

maior risco de doenças infecciosas (BRUSCHETTA et al., 2017 ). Segundo Qureshi et 

al. (2013) os potros respondem imediatamente ao desmame em diferentes alterações dos 

parâmetros hematológicos, metabólicos e hormonais, de acordo com o manejo utilizado. 

Atualmente, além do fator nutricional, existem muitas razões econômicas e 

práticas que também justificam o desmame de 4 a 6 meses de idade, como permitir uma 

comercialização precoce dos potros e a otimização da eficiência reprodutiva subsequente 

das éguas (LANSADE et al., 2004; LIGOUT et al., 2008). 

 

4.2.2 MÉTODOS DE DESMAME ARTIFICIAL 

 

Existem diferentes métodos que podem ser utilizados no momento do desmame 

dos potros: método abrupto, onde o potro é separado da égua definitivamente, e este, 

agrupado a um lote de potros ou separado individualmente; e método gradual ou 

progressivo, onde há adaptação do potro até o desmame definitivo, iniciando pela 

separação gradual da égua e do potro por algumas horas/dia, e aumentando o período de 

separação conforme o tempo (HENRY et al., 2020). É importante considerar que em 

procedimentos progressivos há uma demanda maior de tempo e mão de obra, tornando-

se insustentável para propriedades com um grande número de animais (APTER et al., 

1996). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00535/full#B43
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2017.00535/full#B15
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O desmame realizado de forma abrupta é o mais utilizado no equideocultura, e 

este pode ser feito de forma coletiva em piquete ou pastagem, ou até mesmo de forma 

individual/pares em baia (XIAO et al., 2015). Henry et al. (2020) citam a importância de 

colocar o potro fora da vista e do som de sua mãe, para a quebra definitiva do vínculo 

materno. 

Em citação anterior (HOUPT et al., 1984), foi relatado que o potro desmamado 

individualmente apresenta maior resposta ao estresse em relação a potros desmamados 

coletivamente. Isso condiz à relação ambiente e comportamento, visto que cavalos 

confinados deixam de expressar comportamentos que, caso estivessem em conjunto com 

outros cavalos, expressariam (HENRY et al., 2020). 

Um estudo realizado por Hoffman et al., (1995) demonstrou que potros 

desmamados em grupo, em comparação com potros desmamados individualmente, não 

mostraram nenhum comportamento de interação, mesmo tendo convivido juntos antes do 

desmame. Ao invés disso, exibiam comportamento agressivo entre si, achatando as 

orelhas, mordendo ou ameaçando coicear. Já potros desmamados individualmente, 

ficaram agitados, passaram mais tempo em pé, executavam movimentos de escavar o 

chão com frequência, e tendiam a gastar menos tempo ingerindo alimento (NICOL et al., 

2005). Além disso, Nicol et al. (2005) ainda citam que potros se adaptaram melhor ao 

desmame quando mantidos no pasto do que quando desmamados em baias; e colocar os 

potros sozinhos em baias para o desmame, ao invés de pares, foi benéfico, pois 

apresentaram comportamento agressivo moderado e tendiam a se lesionar menos. 

É uma crença comum que, potros desmamados individualmente em baias com a 

introdução de um companheiro de estábulo irão aliviar o estresse emocional do desmame 

e, para esse fim, os potros são frequentemente desmamados em pares e alojados em 

estábulos (APTER et al., 1996). Em um estudo anterior, o desmame em pares parecia 

menos estressante do que o desmame individualmente, com base em uma frequência mais 

baixa de vocalização em potros pareados, em oposição a potros individuais (HOUPT et 

al., 1984). 

De acordo com o estudo de Wulf et al. (2018), observaram que a resposta ao 

estresse em potros desmamados por método abrupto, com 6 meses, é influenciada pelo 

sexo. Concluíram que fêmeas apresentam maior resposta ao estresse à machos, no 

desmame, sobre parâmetros de cortisol salivar, frequência cardíaca e comportamento. 
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Na tentativa de amenizar a agitação e a “frustação”, Erber et al., (2012) 

constataram que potros desmamados em grupos com a presença de éguas por eles já 

conhecidas desde o nascimento, apresentaram menores respostas ao estresse quando 

comparado a potros desmamados sem a presença de éguas conhecidas. Henry et al., 

(2012) chegou ao mesmo resultado, porém o desmame foi realizado com éguas não 

conhecidas pelos potros. Concluindo que potros desmamados sem a presença de cavalos 

adultos podem apresentar parâmetros de estresse mais elevados, como cortisol salivar, 

agressividade e relinchar. Complementando, Hoffman et al. (1995) observaram que 

potros desmamados em grupo, quando todas as éguas são removidas de vez, eram mais 

estressados do que aqueles em que cada égua era removida por vez. 

Um estudo proposto por Lansade et al. (2018), foi avaliado o impacto de dois 

métodos de desmame, abrupto e progressivo, sobre parâmetros comportamentais e 

biológicos, incluindo cortisol salivar, comprimento de telômeros e transcriptoma no 

sangue, de potros e éguas. Foi observado que o tipo de desmame atuou no comportamento 

e na personalidade dos potros, onde que a forma progressiva de desmame tornou os 

indivíduos mais curiosos e menos gregários, com menor nível de cortisol salivar. Menor 

índice de estresse também foi observado nas éguas, visto que no método abrupto houve 

maior nível de cortisol, número de vocalizações, relinchos e atividades no dia do 

desmame. 

Em relação à égua/mãe, Falomo et al. (2020) investigaram e avaliaram o 

comportamento e estresse de éguas no pós desmame. Em um grupo (G1), éguas foram 

alojadas em piquete de forma coletiva após a separação definitiva dos potros e, no outro 

grupo experimental (G2), éguas foram alojadas em baias de forma individual por dois 

dias, cerca de 100 metros do local onde os potros ficaram alojados. Em ambos os grupos, 

o desmame apareceu como um evento estressante para as éguas, associado à diminuição 

da alimentação ou pastejo. Um aumento do nível de cortisol salivar e nas vocalizações 

também foi encontrado nas éguas do G1, sugerindo um possível efeito mais estressante 

do procedimento para aqueles indivíduos que foram alojados em baias individuais após a 

separação de seus potros. 
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4.2.3 TRANSIÇÃO DA DIETA: LEITE A ALIMENTO SÓLIDO 

 

À medida que a idade dos potros aumenta, a duração e a frequência da 

amamentação diminuem, com uma queda acentuada entre o primeiro e o segundo mês de 

vida (DUNCAN, 1984). Paralelamente, a composição e a produção de leite da égua 

mudam gradualmente ao longo do período de lactação (BECVAROVA et al., 2012). 

Durante o primeiro mês, a composição do leite se altera gradualmente, há diminuição do 

teor de gordura e proteína, assim como as calorias, o que, provavelmente, ajuda os potros 

a começar a diversificar sua dieta. 

No entanto, de forma geral, a produção leiteira aumenta durante as primeiras 

quatro a oito semanas de lactação, atingindo, em média, cerca de 8 a 12 litros por dia (2 

a 3,5 kg de leite por 100 kg de peso corporal por dia) apresentando variações de acordo 

com a raça, antes de diminuir lentamente, resultando em menores custos de energia para 

a égua (HENRY et al., 2020). A partir da segunda e terceira semana de idade, os potros 

começam a ingerir alimentos sólidos e a diversificar sua dieta enquanto continuam a 

ingerir leite. Entre o primeiro e o quarto mês, o tempo dedicado ao pastoreio diário 

aumenta de 7% para 25%; aos 6 meses alcança mais de 40% e aos 10 meses atingi cerca 

de 60% (WARING, 2003). 

De todos os mecanismos envolvidos, a transição através do leite materno é a mais 

impactante, porém também há a coprofagia, isto é, a ingestão de fezes particularmente 

oriundas da defecação materna, relatadas entre a segunda semana e a décima segunda 

semana (MARINIER et al., 1995). Além disso, as éguas provavelmente desempenham 

um papel social fundamental, pois constituem os primeiros modelos sociais e, portanto, 

são conhecidas por influenciar o comportamento de seus potros (HENRY et al., 2007). 

Equinos jovens costumam pastar com suas mães ao lado, no qual permite que a 

observação determine qual são os alimentos adequados a serem selecionados, como o tipo 

de planta, estado de maturação da planta, dentre outros fatores (HENRY et al., 2020). 

Além do mais, a transição de uma dieta a base de leite para uma dieta sólida é 

gradual, permitindo uma adaptação microbiológica progressiva do sistema digestivo dos 

potros (QUERCIA et al., 2019). Com a colonização microbiana se iniciando no primeiro 

dia de vida, já no primeiro contato com o ambiente externo (JOHN et al., 2015; TORRE 

et al., 2019). Assim, os potros são gradualmente colonizados por inúmeras espécies 

bacterianas com as quais entram em contato através do corpo materno, como a microbiota 



30 

 

 

 

 

vaginal da égua e o úbere; e o ambiente, como a inoculação por ingestão de fezes 

(HAUSBERGER et al., 2015; TORRE et al., 2019). Isso permite o estabelecimento da 

microbiota intestinal necessária para a digestão das fibras (FAUBLADIER et al., 2014; 

HAUSBERGER et al., 2015). De acordo com o estudo de Faubladier et al. (2014), 

bactérias celulolíticas podem ser detectadas nas fezes de potros a partir do terceiro dia de 

vida e, aos 2 meses de idade, os potros adquiriram a capacidade de digerir fibras de 

plantas. 

O desenvolvimento da função digestiva também reflete o aumento do consumo de 

alimentos sólidos por potros. Essa lenta adaptação aos padrões de alimentação de equinos 

adultos irá preparar os potros para o desmame, isto é, o cessamento à amamentação e, 

limitaria os distúrbios pós-desmame, como distúrbios digestivos ou retardo de 

crescimento (HENRY et al., 2020). 

 

4.2.4 EMANCIPAÇÃO SOCIAL DO POTRO 

 

Outro componente do processo de desmame é a emancipação social do potro. 

Estudos mostram que os potros, à medida que envelhecem, se afastam gradualmente de 

suas mães, permanecendo cerca de 5 metros de distância, a 70% do tempo aos 3 meses, e 

depois a 40% aos 6 meses de idade. Aos 9 meses eles ainda permanecem a 5 metros de 

suas mães, porém a 20% do tempo (HENRY et al., 2007). 

A partir dos 4 meses de idade, os potros entram em um período de emancipação 

social gradual com o aparecimento de comportamentos adultos, como o aumento do 

tempo de pastoreio, diminuição na frequência de brincadeiras sociais entre potros, menor 

frequência de sucção e maior distanciamento da égua (CROWELL-DAVIS et al., 2005). 

Essas variações de comportamento podem estar diretamente ligadas a influências 

genéticas de cada indivíduo, como o efeito de pai e mãe (HAUSBERGER et al., 2008). 

 

4.3 DESMAME E CORTISOL 

 

O desmame tem sido apontado como uma fonte de estresse psicológico e mudança 

fisiológica em muitas espécies (XIAO et al., 2015). A exposição a um novo ambiente, a 

introdução de um novo rebanho e a separação da mãe podem representar uma situação 
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estressante para o potro (MCGREEVY et al., 2018). O estresse causa secreção crônica de 

glicocorticoides que podem afetar adversamente o sistema imunológico, ulceração 

gástrica, diminuição do crescimento e da função reprodutiva (MALMKVIST et al., 2012). 

Na presença de estressores, o cérebro responde liberando o hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) da hipófise anterior, que então estimula as glândulas 

suprarrenais a secretar cortisol (MALMKVIST et al., 2012). O cortisol atua em outros 

órgãos, principalmente fígado e rins, para alterar seu metabolismo (FURR et al., 1992) e, 

embora o cortisol seja importante na mediação das respostas de curto prazo à ansiedade, 

a produção de cortisol a longo prazo pode levar a patologias e suprimir as respostas 

imunológicas (BERGER et al., 2013; HENRY et al., 2020). Além disso, o cortisol 

também pode estar associado com perda de peso, declínio de desempenho após o 

desmame e maior susceptibilidade a doenças infecciosas em potros (BRUSCHETTA et 

al., 2017). 

Em um estudo proposto por Hoffman et al. (1995), foi observado que as 

concentrações de cortisol sérico tenderam a ser maiores em potros desmamados de forma 

coletiva, em relação à potros desmamados de forma individual. Indicando que os potros 

desmamados em conjunto apresentaram melhor adaptação ao estresse do desmame. 

O estresse ativa os eixos simpático-adrenomedular (SAM) e hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA), que liberam catecolaminas e glicocorticóides no sistema 

circulatório (FURAY et al., 2008). Há evidências crescentes de que o trato gastrointestinal 

responde aos hormônios do estresse sintetizando citocinas, hormônios e 

neurotransmissores (HOLZER et al., 2014), que podem modificar a diversidade da 

microbiota e aumentar a colonização de patógenos (LYTE et al., 2011). Lyte et al. (2011) 

ainda citam que uma das maneiras pelas quais os hormônios do estresse podem promover 

o crescimento bacteriano patogênico é facilitando a adesão à parede intestinal e a indução 

de fatores de virulência. Por outro lado, a composição da microbiota intestinal pode 

regular a resposta ao estresse por meio da síntese de hormônios e neurotransmissores 

como a serotonina, além de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) ou ácidos biliares 

secundários (MACH et al., 2017). 

De forma semelhante, correlacionando níveis de cortisol com métodos de 

desmame e microbioma, Mach et al. (2017) observaram que potros desmamados de forma 

abrupta podem apresentar uma microbiota mais preparada para o desmame em relação à 

grupo de potros desmamados de forma progressiva, apresentando maior diversidade de 
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bactérias. Supostamente, separar éguas e potros transitoriamente antes do desmame 

definitivo, acarreta em liberação sustentada de hormônios do estresse e, assim, inibi a 

proliferação de alguns gêneros de bactérias. Com o método abrupto causando menos 

desequilíbrios na microbiota gástrica e intestinal. Isso pode favorecer a digestão e 

absorção de nutrientes, consequentemente reduzir riscos de prejuízos no desenvolvimento 

do animal (QUERCIA et al., 2019; ZHUANG et al., 2019). 

 

4.4 DIETA DO POTRO 

 

O leite materno garante a nutrição do potro somente até o segundo mês de vida, 

pois a partir disso a qualidade do leite da égua é diminuída e, ao mesmo tempo, o potro 

tem suas exigências nutricionais diárias aumentadas, o que significa que a utilização de 

rações balanceadas é de suma importância para complementar o leite materno nesta fase, 

como um sistema de creep feeding (CINTRA, 2014). Cintra (2016) cita que, diferente da 

espécie bovina, o sistema de creep feeding de equinos deve ser feito de forma individual, 

com cada potro recebendo a quantidade adequada para a sua idade, para que não ocorra 

desequilíbrios nutricionais e possíveis complicações clínicas. Especificamente, doenças 

ortopédicas do desenvolvimento (DOD), como epifisites, deformidades flexurais e 

osteocondrose (TORRE et al., 2020). 

Para isso, os nutrientes dietéticos do potro, em particular, devem atender às 

necessidades de acordo com os estágios de crescimento, com o objetivo de prevenir o 

aparecimento de desequilíbrios nutricionais durante o início da vida dos equinos 

(CAPPAI et al., 2018). 

Citações anteriores (HOFFMAN et al., 1995) observaram que potros alimentados 

com pasto complementado com feno, e concentrado peletizado formulado para atender 

as exigências da categoria, mostraram-se melhor adaptados ao desmame em relação à 

potros alimentos com dieta composta de pasto e feno somente, sem a utilização de 

concentrado. Isso, com base nas diferentes respostas comportamentais e concentrações 

séricas de cortisol. Potros com alimentação a base de volumoso e concentrado 

apresentaram menor vocalização e movimentação, além de menor concentração de 

cortisol sérico, em relação aos potros que foram alimentados apenas com volumoso, 

indicando que estes, apresentavam-se mais estressados. Corroborando com este achado, 
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McCall et al. (1985) observaram que potros podem se adaptar melhor ao desmame se 

fornecido concentrado no período lactacional. 

Estudos também indicam que dietas ricas em amido podem aumentar o risco de 

comportamento anormal em alguns potros (WATERS et al., 2002), como agressividade 

e até mesmo coprofagia, quando comparado com dietas em que o amido foi parcialmente 

substituído por óleo (ZEYNER et al., 2004). Além do impacto no comportamento, os 

efeitos da dieta podem ser mediados por interações com a função digestiva (MILLS & 

MACLEOD, 2002; NICOL et al., 2002). 

Com ideias semelhantes, Holland et al. (1996) observaram que potros 

suplementados com gordura e fibra tinham níveis mais baixos de cortisol antes do 

desmame do que potros que tiveram acesso a um suplemento dietético à base de amido e 

açúcar. Também foi avaliado o comportamento dos potros no desmame, onde concluíram 

que os potros que receberam o suplemento de gordura e fibra apresentavam 

comportamento mais intenso de pastejo, galoparam com menor frequência e, 

consequentemente, exibiam menor estresse. Zavoshti et al. (2017), citam que óleos e 

gorduras dietéticas retardam o tempo de esvaziamento gástrico e, assim, permite com que 

o alimento fique mais tempo no estômago. 

Assim, a fonte de energia tem um efeito significativo no comportamento de 

cavalos jovens, detectável durante testes de temperamento específicos ou durante 

períodos de estresse (NICOL et al., 2005). Com a determinada fonte de energia 

influenciando a habilidade do potro em lidar com o desmame (HOFFMAN et al., 1995). 

 

4.5 EFEITOS DO ESTADO NUTRICIONAL DA ÉGUA NA COMPOSIÇÃO DO 

LEITE E NO CRESCIMENTO DO POTRO 

 

A composição e a produção do leite da égua podem ser afetadas pelo estágio de 

lactação, paridade, escore de condição corporal e alimentação (BECVAROVA et al., 

2012). Além desses fatores, muitos estudos epidemiológicos em humanos e estudos 

experimentais em animais mostraram que o ambiente materno afeta o desenvolvimento 

intrauterino e pós-natal da prole, levando a suscetibilidade de desenvolver doenças não 

transmissíveis na idade adulta (MCMULLEN et al., 2009; HANSON et al., 2014). 

O escore de condição corporal (ECC) da égua durante e após a gestação influencia 

diretamente o desenvolvimento do potro (HENNEKE et al., 1983).  Henneke et al. (1981) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159105001115#bib28
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159105001115#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159105001115#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159105001115#bib23
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159105001115#bib8
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observaram que potros de éguas com ECC entre 6 e 7, considerado ideal, em uma escala 

de 1 a 9, apresentaram maiores ganhos de peso em relação a que potros de éguas a baixo 

do escore adequado. Essas tendências continuaram, mesmo quando as éguas obesas eram 

subnutridas, buscando diminuir o ECC, e as magras eram alimentadas para ganho de peso 

durante a lactação (HENNEKE et al., 1981). Isso indica que éguas obesas ou 

superalimentadas apresentam maior potencial para produção de energia no leite. Por outro 

lado, éguas subalimentadas durante a lactação podem resultar em perda de peso nas éguas, 

consequentemente, diminuindo a qualidade e produção do leite e, assim, afetar o 

desenvolvimento do potro (MARTIN-ROSSET et al., 1980).  

Em um estudo proposto por Robles et al. (2018), observaram que a obesidade 

materna, ou seja, ECC elevado e não adequado, alterou o metabolismo e acarretou 

inflamações de baixo grau em éguas e potros, após o parto. Além disso, potros nascidos 

de mães obesas apresentam aumento do risco de desenvolver osteocondrose e outras 

patologias oriundas de DOD aos 12 meses de idade. 

Com relação direta ao ECC e produção leiteira, o manejo nutricional materno é de 

suma importância. O efeito do amido e fibra na produção de leite foi estudado por Doreau 

et al. (1992), que relataram que a redução da proporção de feno e amido de 95:5 para 

50:50 em éguas lactantes, aumenta a produção de leite em 10%. Comparado à alta 

ingestão de fibras, a alta ingestão de amido resultou, em relação às éguas, em maior ganho 

de peso. Em relação ao leite, houve maior concentração de lactose, maior produção e 

menor concentração de gordura e proteína. A produção de maior volume de leite na dieta 

rica em amido não pareceu traduzir-se em maior produção de energia no leite, porque o 

crescimento dos potros não foi afetado pela dieta. Concluindo, a adição de concentrado 

com alto teor de amido à dieta de éguas em lactação, fornecendo um total de calorias 

diárias acima da necessidade de energia diária, podem aumentar o ganho de peso da égua 

e a produção de leite, sem aumentar os níveis de energia do leite e contribuir para o 

crescimento do potro. 

Em um estudo proposto por Davidson et al. (1991), utilizaram dois tipos de dietas 

isoenergéticas contendo feno de gramínea e concentrado, sem adição de gordura e com 

adição de gordura (8% de gordura na dieta total) para éguas lactantes em quantidades para 

manter o peso corporal e o escore corporal. As éguas que consumiram a dieta rica em 

gordura produziram leite com maior concentração de gordura, mas a proteína e os sólidos 

totais não foram afetados. Potros amamentados por éguas alimentadas com dieta rica em 
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gordura apresentavam maior concentração de lipídeo plasmático e tendiam a ganhar mais 

peso, em relação a potros amamentados por éguas controle. Portanto, embora seja 

importante manter a condição corporal da égua, alimentá-la com uma dieta rica em 

gordura pode elevar a taxa de crescimento do potro (HENRY et al., 2020). 

Assim como o fornecimento de lipídeo individualmente, fibras dietéticas 

associadas à gorduras podem influenciar positivamente a qualidade do colostro. Hoffman 

et al. (1998) demonstraram melhora da qualidade do colostro em éguas a pasto 

alimentadas com concentrado rico em fibra (polpa de beterraba, casca de soja, palha de 

aveia) e em gordura (10,4% MS, óleo vegetal), em comparação com aqueles alimentados 

com concentrado pobre em fibras e baixo teor de gordura (2,4% MS, óleo vegetal). O 

colostro de éguas alimentadas com dieta rica em fibra/gordura e pobre em amido, 

apresentou maior proteína, menor lactose, maior ácido linoleico e um aumento de 4,2 

vezes na concentração de IgG. Implicando que os concentrados à base de fibra e óleo 

vegetal com baixas concentrações de amido proveniente do milho, afetam positivamente 

a qualidade do colostro e podem melhorar a transferência de imunidade passiva do potro. 

Após o nascimento do potro e a devida ingestão do colostro, a continuidade do 

período de lactação requer aumento na exigência de minerais na dieta, principalmente 

cálcio e fósforo (BECVAROVA et al., 2012). Sabe-se que as deficiências dietéticas de 

cálcio resultam em aumento da concentração do hormônio da paratireoide (PTH) sérico 

e consequentemente desmineralização óssea, afim de manter a secreção de cálcio no leite 

(MARTIN et al., 1991). Em casos onde não houve o devido balanceamento de proteínas 

e minerais, com atenção especial para o cálcio e fósforo, durante a gestação, os potros 

apresentando menor tamanho e peso ao nascimento, onde a lactação também é 

comprometida para com a qualidade e quantidade de leite produzido (FRAPE, 2008). 

Dietas pobres em Cálcio, também podem diminuir a taxa de desenvolvimento do feto e 

causam infertilidade na égua (MELIANI, 2011). 

Assim como o adequado suporte de macro e microminerais, o fornecimento e 

consumo de proteína de excelente qualidade é essencial para a produção adequada de 

leite. Deficiências de proteínas na dieta podem reduzir a produção de leite e o ganho de 

peso dos potros (MARTIN et al. 1992). A proteína que compõe o concentrado de éguas 

gestantes/lactantes deve ser fornecida a partir de fontes de proteína ricas em aminoácidos 

essenciais (CINTRA, 2016). 
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4.6 O ESTÔMAGO EQUINO 

 

Os equinos são animais que se alimentam de vegetais, ou seja, são classificados 

como herbívoros. Além disso, por apresentarem um único estômago, são classificados 

como monogástricos e este, por sua vez, se designa como composto, por ser divido 

internamente em dois tipos de mucosa (BRANDI et al., 2009). 

O estômago destes animais é relativamente pequeno quando comparado com os 

outros órgãos que compõem o trato gastrointestinal (TGI), respondendo a 

aproximadamente de 8 a 12% apenas do TGI, onde sua capacidade é de 8 a 15L, e o tempo 

médio que o bolo alimentar fica retido neste órgão é de 7 horas, aproximadamente, para 

cavalos adultos (FERREIRA, 2016). 

Uma margem pregueada, denominada de margo plicatus, divide o interior do 

órgão entre uma região aglandular, ou seja, região onde não há produção de ácido 

clorídrico (HCL) e que ocupa o fundo e parte do corpo, e uma região glandular, onde há 

produção de HCL (DYCE, 2010). Esta margem também é uma região caracterizada pela 

prevalência de lesões ulcerativas oriundas de inflamações na mucosa (ANDREWS, 

2005).  

A região aglandular é semelhante à mucosa do esôfago, apresenta coloração 

branca e áspera ao toque (DYCE, 2010), correspondendo à, aproximadamente, 1/3 da área 

total, apresentando epitélio escamoso estratificado sem mecanismos de proteção 

eficientes, o que leva à predisposição para a ocorrência de 80% das lesões por causticação 

ácida (MURRAY, 2009). Já a região glandular apresenta característica lisa, representando 

2/3 da superfície gástrica interna, onde que, em 25% dessa região há produção de ácido 

clorídrico e pepsinogênio, e 75% produção de muco, sendo este um mecanismo protetor 

eficiente, atuando como uma “parede” protetora da mucosa (DYCE, 2010). Andrews et 

al. (2003) citam que ainda há extensa rede capilar e uma rápida capacidade de restituição 

ou cura, na região glandular. Contudo, essa é a área em que ocorrem aproximadamente 

20% de lesões oriundas de causticação ácida (BUCHANAN & ANDREWS, 2003; 

VIDELA & ANDREWS, 2009). As úlceras gástricas que ocorrem nesta região são 

provavelmente devidas ao colapso desta função de barreira por uma liberação de cortisol 

endógeno induzida por estresse ou pela administração de agentes anti-inflamatórios não 

esteroidais. Esses agentes causam uma redução nas prostaglandinas, que são importantes 
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para manter o muco da mucosa e a secreção de bicarbonato, mantendo o fluxo sanguíneo 

para o epitélio (ANDREWS et al., 2005). 

Histologicamente, a mucosa aglandular consiste em quatro camadas celulares 

distintas, sendo elas, a camada celular mais externa (estrato córneo), funcionando como 

uma barreira à difusão de eletrólitos como sódio (Na+) e HCl, a camada intermediária 

(estrato transicional) e camada profunda (estrato espinhoso) contendo ATPase sódio-

potássio, que atua no transporte celular de Na+ (ARGENZIO, 1999). Andrews et al. 

(2005) citam que a principal barreira para a difusão de ácidos nas camadas mais profundas 

é formada por substâncias glicoconjugadas contendo bicarbonato, que é secretado pelas 

células superficiais do estrato espinhoso. A última camada é o estrato basal, que não 

apresenta barreira à difusão. Sendo assim, todas essas camadas epiteliais apresentam uma 

barreira física mínima à difusão de ácido (HCl e ácidos orgânicos) em comparação com 

o mucosa glandular (ANDREWS et al., 2005). 

O estômago do cavalo secreta continuamente quantidades variáveis de ácido 

clorídrico ao longo do dia e da noite, e a secreção do ácido ocorre mesmo sem a presença 

de alimento (CAMPBELL et al., 1987). A ferramenta responsável pela secreção de HCL 

é denominada de gastrina (NADEAU et al., 2003), um hormônio peptídico secretado 

pelas células G, localizadas na porção glandular do estômago (WICKENS et al., 2013). 

Ribeiro et al. (2019) ainda citam que a gastrina é o único hormônio conhecido por 

estimular a secreção de ácido clorídrico no estômago, onde há secreção de 1,5l contendo 

de 40 a 60 mmol de ácido clorídrico (HCL) por hora, em cavalos adultos (PICAVET, 

2002). 

Assim sendo, o pH do conteúdo gástrico varia de 1,5 a 7,0, dependendo da região 

medida (DYCE, 2010). Um pH quase neutro pode ser encontrado na porção dorsal da 

região esofágica próximo ao esfíncter esofágico, enquanto que pH mais ácidos podem ser 

encontrados perto do margo plicatus (3,0 a 6,0) e, principalmente, na região glandular 

(1,5 a 3,0) (MURRAY et al., 1989). Murray et al. (1989) relatam que potros podem 

secretar ácido gástrico com 2 dias de idade, e foi observado que o pH do líquido gástrico 

varia de 1,21 a 2,95 (MURRAY et al., 1989). Assim, uma das maneiras de aumento do 

pH gástrico são realizados pelas secreções pancreáticas, que por sua vez são ricas em 

água, sódio e bicarbonato, e o refluxo espontâneo duodeno-gástrico ocorre de forma 

intermitente, neutralizando a acidez excessiva (DYCE, 2010). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/peptide-hormone
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/g-cell
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Figura 2. Interior do estômago e parte cranial do duodeno. 1, esôfago; 2, abertura da região da cárdica; 3, 

fundo (saco cego); 4, borda pregueada (margo plicatus); 5, corpo; 6, região pilórica; 7, piloro; 8, região 

cranial do duodeno; 9, papila duodenal maior dentro da ampola hepatopancreática; 10, papila duodenal 

menor. 

Fonte: DYCE, 2010. 

 

 

 
Figura 3. A) Exterior do estômago de um potro com 1 mês de idade; B) Interior do estômago de um potro 

com 1 mês de idade. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.7 METABOLISMO GÁSTRICO 

 

Para que o estômago do cavalo e seu metabolismo gástrico funcione 

adequadamente, é necessária a correlação de vários fatores importantes, começando por 

um ciclo mastigatório equilibrado, que irá favorecer a produção de saliva (PIMENTEL, 

2016). Esta, por sua vez, ofertará água e eletrólitos para dentro da luz estomacal, 

facilitando a manutenção do pH, prevenindo o aparecimento de gastrites, úlceras e 

favorecendo a saúde gástrica (BELL et al., 2007). Andrews et al. (2015), mencionam que 

o pastejo constante promove um fluxo contínuo de saliva e ingesta que tampona o ácido 

estomacal, contribuindo para a saúde digestiva. 

Na sequência e para a reciprocidade funcional normal com os segmentos 

intestinais, faz-se necessário evitar alterações bruscas no manejo e no ambiente, que 

podem afetar os níveis de cortisol pelo estresse do animal. Este pode levar à diminuição 

da circulação sanguínea no estômago, podendo causar isquemia local e resultar em 

alterações da mucosa (BLODD et al., 1991; CAMPBELL-THOMPSON, 1994). 

Associado ao manejo nutricional e ambiente, cavalos privados de alimento ou que 

deixaram de comer voluntariamente por mais de duas horas, a acidez gástrica estará em 

seu nível mais alto e os danos à mucosa gástrica podem ocorrer em poucas horas 

(MURRAY et al., 1993). 

Outro ponto importante que pode influenciar a saúde gástrica é o confinamento 

dos cavalos (ANDREWS et al., 2015). Sendo que equinos, quando alojados em pastagens, 

apresentam menor incidência de gastrite quando comparados com indivíduos alojados em 

baias (HUSTED et al., 2008). A justificativa para este fato pode ser multifatorial, onde 

cavalos confinados, sem prática de exercício, alimentados intermitentemente e alojados 

sem contato com outros cavalos, podem apresentar maior frequência de episódios de 

estresse, prejudicando a sanidade gástrica (NADEAU et al., 2000). Além disso, cavalos 

criados a pasto tendem a passar mais tempo se alimentando do que cavalos confinados, o 

que aponta que equinos a pasto podem apresentar períodos mais longos de acidez gástrica 

relativamente baixa em comparação com cavalos confinados em baias (PIMENTEL, 

2016). 

Segundo Vatistas et al., (1999) a resposta fisiológica ao treinamento intenso 

também pode levar a um desequilíbrio da estabilidade gástrica, possivelmente causado 

pelo alto nível de estresse e pelos movimentos repetitivos do treinamento ou competição. 
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Lorenzo-Figueras et al., (2002) relataram que cavalos correndo em esteira de alta 

velocidade apresentaram aumento da pressão abdominal e diminuição do volume gástrico 

e justificaram que essa atividade permite a contração do estômago, levando ao refluxo do 

ácido, da mucosa glandular para a mucosa não glandular, causando lesões. Com ideias 

semelhantes, Murray (1993) observou que 60% a 90% dos cavalos de alto desempenho 

esportivo apresentam gastrite. Da mesma forma, a prevalência e severidade de lesões 

gástricas em cavalos com desempenho de corrida em comparação com cavalos em 

atividades menos intensivas (adestramento, escolas de equitação e cavalgadas/passeios) 

geram um vínculo entre a intensidade e o tipo do exercício com a gastrite (MURRAY et 

al., 1996; NIETO, 2012; ZAVOSHTI et al., 2017). 

Somado a todos os fatores citados, em decorrência de problemas clínicos, muitos 

fármacos de ação anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) são administrados devido 

ao seu efeito analgésico, anti-inflamatório e antipirético (ARANZALES et al., 2014). 

Porém, a administração de altas dosagens ou o uso prolongado desse tipo de medicamento 

predispõe a ocorrências de gastrites e úlceras gástricas em cavalos (ANDREWS et al., 

2015). Como efeito colateral, ocorre a inibição das prostaglandinas citoprotetoras (PGs) 

pelo bloqueio da ciclooxigenase (COX), bloqueando a adição de oxigênio molecular e, 

eventualmente, promove isquemia da mucosa e decorrentres inflamações da mesma 

(CARVALHO et al., 2004). Por outro lado, as lesões locais derivam da inibição da 

fosforilação oxidativa mitocondrial em células produtoras de muco, que altera a 

hidrofobicidade e inibição de quinases (ARANZALES et al., 2014). 

 

4.8 GASTRITE 

 

Inflamações da mucosa gástrica, mais conhecidas como gastrites, ocorrem com 

frequência em 25 a 50% dos potros nas fases iniciais da vida, do nascimento até um ano 

de idade (ANDREWS et al., 1999; MURRAY et al., 1997; NADEAU et al., 2003). Sendo 

que esta patologia pode apresentar efeito adverso no crescimento do potro. Caso não 

prevenidas e tratadas da forma correta, podem evoluir para úlceras gástricas, a qual, 

eventualmente, levam à perfuração da parede gástrica e ocasionam a morte do animal 

(MURRAY, 2009). 

A gastrite em potros foi descoberta inicialmente a mais de 50 anos atrás, como 

achado post mortem acidental em potros que vieram a óbito por causas distintas 
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(ROONEY, 1964). Murray (1989) relata que podem ser encontrados gastrites em 27% 

dos potros acometidos por patologias diversas. Além disso, estudos demonstraram que 

potros com distúrbios clínicos têm maior prevalência de lesões na mucosa gástrica em 

relação a potros saudáveis da mesma idade (HEPBURN, 2012). 

Os sinais clínicos de gastrites e úlceras gástricas em equinos são diversificados e 

podem variar de sintomas leves a moderados, semelhantes às manifestações de cólica, até 

recusa de alimentação, má condição corporal e diminuição do desempenho (ANDREWS, 

et al., 1999; DIONNE, et al., 2003; VIDELA & ANDREWS, 2009). De forma geral, os 

sinais clínicos da gastrite são semelhantes em cavalos adultos e potros. Os cavalos adultos 

tendem a apresentar uma combinação de falta de apetite, apatia, diminuição do 

desempenho nas atividades, diminuição do escore de condição corporal, pelos arrepiados, 

perda de peso, bruxismo e cólica. Potros tendem a exibir sintomas de amamentação 

intermitente, falta de apetite, cólica, diminuição do escore de condição corporal, diarreia 

e bruxismo (REBHUN et al., 1982; TRAUB-DAGARTZ et al., 1985; BECHT & 

BYARS, 1986; SCHUSSER et al., 2006; MAY et al., 2012). A anatomia e fisiologia 

gástrica única do cavalo, associado ao manejo, treinamento e as estratégias nutricionais, 

levam à natureza multifatorial do desenvolvimento da úlcera gástrica (JACOBS, et al., 

2020). Gastrites e úlceras na região não-glandular do estômago do cavalo têm sido 

amplamente atribuídas à exposição ao conteúdo altamente ácido que é tipicamente 

relegado para a região glandular do estômago dos cavalos (VATISTAS et al., 1999; 

LORENZO-FIGUERAS et al., 2002). 

Em neonatos, a alta prevalência de lesões gástricas no epitélio escamoso (região 

aglandular) pode estar associado ao desenvolvimento gástrico do animal nos primeiros 

dias de vida (MURRAY et al., 1990). Uma dessas alterações seria a acidez gástrica, que 

pode ser alta em potros muito jovens, com dois dias de idade (MURRAY, 1990). Já potros 

não tão jovens, mas em fase de pós desmame, podem apresentar lesão gástrica, oriundo, 

possivelmente, do estresse (HENRY et al., 2020). Este, por sua vez, pode prejudicar o 

fluxo sanguíneo da mucosa gástrica levando a um quadro de hipóxia (YABANA et al., 

1988), reduzindo a capacidade regenerativa da mucosa glandular, e ulceração 

subsequente (MALMKVIST et al., 2012). 

É bem conhecido em outros mamíferos que características como a índole, o 

temperamento e a sensibilidade ao estresse apresentam componente genético. Diante 

disso, foi relatado por Malmkvist (2012), a influência paterna na predisposição a 
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ulceração gástrica. Assim, foram investigados estômagos de 96 cavalos e divididos em 

grupo de úlcera (apresentando lesões graves na mucosa gástrica), e grupo controle (sem 

ocorrência de lesões). Foi observado que filhos de garanhões que apresentavam gastrite, 

também manifestaram o problema clínico. 

 

4.8.1 DIAGNÓSTICO 

 

Segundo Uzal et al. (2015) existem dois tipos de critérios/ferramentas de 

diagnóstico para gastrite, que consiste em diagnóstico presuntivo, no qual se baseia em 

apenas sinais clínicos expressos pelo animal, indicando ou não a presença de tal 

patogenia. Isso pode formar a base da terapia empírica para gastrites após a exclusão de 

outros distúrbios (MURRAY, 2009). E diagnóstico definitivo, no qual é preciso a 

utilização de gastroscópio para a realização de gastroscopia. Com as imagens é possível 

a identificação de lesões na mucosa gástrica (TAMZALI et al., 2011). De forma 

semelhante, Haggett (2020) cita que a única maneira de diagnóstico para gastrites e 

úlceras gástricas são por gastroscopias, tendo como fator relevante o tempo de jejum de 

cavalos jovens. 

Uma tentativa de diversificar o diagnóstico de gastrites em potros foi proposta por 

Hewetson et al. (2018), onde utilizaram da dosagem de sacarose no sangue como teste de 

triagem em potros recém desmamados. Foi administrado sacarose via oral em todos os 

animais e, posteriormente, dosagem da mesma no sangue, avaliando a permeabilidade. 

Em todos os potros foram realizadas gastroscopias como forma de comparar os 

resultados. Sendo observado que a dosagem de sacarose no sangue é um teste de triagem 

útil para detectar úlceras gástricas em potros desmamados, pois tende a ser econômico, 

minimamente invasivo, fácil de executar e preciso, com boa sensibilidade. Devido à sua 

baixa especificidade, não se espera que o teste de sacarose no sangue substitua a 

gastroscopia. No entanto, pode representar um teste de triagem clinicamente útil que pode 

ser usado para identificar potros que podem se beneficiar da gastroscopia. 

 

4.8.2 PREVENÇÃO 

 

Os equinos são animais gregários, ou seja, é necessário viver em conjunto com 

outros cavalos, e evoluíram seu organograma ecológico e fisiológico durante milhões de 
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anos para se adaptar ao meio ambiente em que vivem. Por meio de sua evolução 

dispendem grande parte do dia em pé, caminhando enquanto pastejam. Quando este 

organograma ecológico não lhes é permitido, é possível que sua saúde geral fique 

comprometida (HELESKI et al., 2002). Disponibilizar um ambiente que resgate essas 

características seria benéfico para o bem-estar e manutenção da saúde gástrica do equino, 

prevenindo a gastrite e posterior prejuízos causados por ela (HENRY et al., 2020). 

Além de adequações no manejo diário, o fornecimento de suplementos 

alimentares com o intuito de proporcionar um ambiente gástrico saudável, está em 

crescimento. Em um estudo recente (CAMACHO-LUNA et al., 2020), observaram que a 

suplementação com colágeno hidrolisado (CH) pode ser uma alternativa segura para 

auxiliar na proteção do estômago não-glandular, prevenindo contra inflamações da 

mucosa gástrica. Apresentando benefícios sistêmicos, o CH reduz a concentração 

plasmática de gastrina, que por sua vez pode diminuir a secreção de HCL e aumentar o 

pH gástrico (CASTRO et al., 2010 ). 

Da mesma forma, o fornecimento de alfafa, em feno ou pellets, em algum período 

do dia seria benéfico, caso seja devidamente adequado às exigências nutricionais diárias 

do equino. Estudos apontam que uma fonte alimentar recomendada para prevenir lesões 

gástricas em cavalos é o feno de alfafa (VERVUERT et al., 2016). Vervuert et al. (2016) 

ainda citam que a razão para os efeitos benéficos da alimentação de alfafa está relacionada 

aos seus componentes tamponantes, como cálcio e magnésio, além de uma excelente 

fonte de proteínas. Proporcionando vantagens nutricionais extras para cavalos em 

crescimento. 

Além do mais, o alto teor de cálcio na dieta, oriundo do feno de alfafa, ajuda a 

inibir a secreção de ácido gástrico (CIPRIANO-SALAZAR et al., 2019), onde o 

mecanismo de ação é iniciado a partir da ingestão da forrageira, aumentando a absorção 

de cálcio pelo sangue, o que resulta em maiores níveis de cálcio extracelular; 

influenciando sua concentração nas células produtoras de ácido clorídrico (STOWERS et 

al., 2013). Com isso, os equinos alimentados com dieta a base de feno de alfafa podem 

apresentar maior pH gástrico, em até cinco horas após ingestão, o que não ocorre com 

equinos alimentados com feno de gramínea (CIPRIANO-SALAZAR et al., 2019). 

Fontes típicas de cálcio fornecidas através de forragens ou adicionadas a alimentos 

podem ser tampões eficazes (JACOBS et al., 2020). No entanto, outras fontes minerais, 

como as fornecidas por fontes derivadas de algas ou algas marinhas, têm composições e 

https://beva.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eve.13409#eve13409-bib-0012
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gastric-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/gastric-acid
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estruturas moleculares únicas, o que aumenta sua capacidade de funcionar como tampões 

(CRUYWAGEN et al., 2015). 

 

4.8.2.1 Algas Marinhas Calcáreas 

 

As algas marinhas calcáreas são plantas que crescem naturalmente no meio 

marinho e em profundidades das mais variadas, cuja renovação é permanente, contanto 

que haja incidência de luz natural, se tornando uma fonte de macro e microminerais 

renovável (MELO et al., 2009). De acordo com Dias (2000), as algas calcárias são 

compostas basicamente por carbonato de cálcio e magnésio, além de conter mais de 20 

oligoelementos presentes em quantidades variáveis, tais como Ferro, Manganês, Boro, 

Níquel, Cobre, Zinco, Molibdênio, Selênio e Estrôncio. 

A forma calcificada da alga marinha Lithothamnion, espécie mais utilizada na 

alimentação animal, é composta por vários minerais, incluindo cálcio, magnésio e outros 

minerais traços, que se mostraram atuar como tampão, elevando o pH do conteúdo 

gástrico (CRUYWAGEN et al., 2015). Também se apresenta altamente eficaz no rúmen, 

para animais ruminantes, e na manutenção da saúde gastrointestinal, para animais 

monogástricos (AVIELLO et al., 2014). 

Além do alto teor de minerais descrito em várias espécies de algas marinhas, a 

maioria delas também são consideradas uma fonte de proteínas e aminoácidos essenciais, 

em seu estado natural (GARCIA‐VAQUERO et al., 2017). Os níveis de arginina e lisina 

nas algas vermelhas e o conteúdo de leucina, fenilalanina, treonina, tirosina e valina em 

todas as espécies de algas marinhas foram maiores do que ingredientes ricos em proteínas 

usados na alimentação animal na maioria das espécies, como a farinha de peixe 

(BIANCAROSA et al., 2017). 

Os pesquisadores preveem um futuro onde a indústria de algas marinhas crescerá 

devido aos múltiplos usos da biomassa, incluindo aplicações em alimentos, rações e 

suplementos, mas também como matérias-primas para a produção de extratos (ricos em 

proteínas e polissacarídeos) que poderiam ser utilizados como ingredientes valiosos na 

alimentação animal (GARCIA‐VAQUERO et al., 2017), fitoterápicos (HAYES, 2015), 

produtos farmacêuticos (RAJAURIA et al., 2017) e outras aplicações agronômicas 

(CRAIGIE, 2011). Cornish et al. (2020) citam que, para o uso na produção animal, o 
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produto pode ser aplicado no estado natural ou após secagem (alga calcificada) e moagem 

(farinha de algas). 

O crescente mercado de algas marinhas representa um desafio para a indústria da 

produção animal, ou seja, legislação sobre a incorporação de algas e outros ingredientes 

derivados das mesmas, formulações de dietas e porcentagens de inclusão (GARCIA‐

VAQUERO et al., 2017). Além disso, desafios aplicados às algas produtoras, levando em 

conta a sustentabilidade do fornecimento de matérias-primas e estratégias de produção. 

Necessitando de futuras pesquisas e evoluções científicas para posterior aplicação à 

campo (GARCIA‐VAQUERO, 2019). 

 

4.8.2.2 Óxido de Magnésio 

 

Vários desafios ocorrem na criação de equinos , como a resistência a antibióticos, 

distúrbios digestivos, metabólitos de fungos encontrados como contaminantes tóxicos de 

alimentos, gerenciamento da saúde intestinal e melhoria da eficiência alimentar 

(ADEGBEYE et al., 2019). Diante disso, as nanopartículas, como o Óxido de Magnésio 

(MgO), são usadas como agentes antimicrobianos alternativos para superar o uso de 

antibióticos, atuando contra Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, por danificar a 

membrana e a parede celular, e destruição dos biofilmes formados (NGUYEN et al., 

2018; OYEYEMI et al., 2018). Atua também como aditivo alimentar, contra micotoxinas 

produzidas por fungos e como agentes biocidas (BAI et al., 2018). 

Como toda nanopartícula, o MgO se apresenta com características de tamanho 

pequeno, alta área de superfície, carga superficial, alta eficiência catalítica, maior 

capacidade e eficiência de adsorção (KHURANA et al., 2019). Além disso, se apresente 

com baixo custo, fácil manipulação e biocompatibilidade intrínseca (AUGER et al., 

2018), favorecendo o seu uso na alimentação animal. 

Muitas nanopartículas, como nanopartículas de prata, nanopartículas de óxido de 

zinco (ZnO) e nanopartículas de óxido de titânio (TiO), mostraram propriedades 

antimicrobianas contra um amplo espectro de microrganismos (DIZAJ et al., 2018). No 

entanto, essas nanopartículas causam preocupações significativas em relação à sua 

toxicidade devido aos riscos associados aos elementos de metais pesados e seu acúmulo 

no corpo (JONES et al., 2008; FOSTER et al., 2011). Em contraste, as nanopartículas de 

MgO são uma alternativa atraente para as nanopartículas baseadas em metais pesados, 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/equus
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/mycotoxins
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como prata e ZnO, porque MgO pode ser degradado e metabolizado de forma eficiente 

no corpo e os produtos de degradação liberados de Mg 2+ e OH -. Estes íons podem ser 

eliminados com eficácia do corpo, desde que a função renal esteja normal, eliminando, 

assim, as preocupações com o acúmulo excessivo de metal no corpo (NGUYEN et al., 

2018). 

 

4.8.2.3 Glutamina 

 

A Glutamina (Gln) é o aminoácido livre mais abundante no organismo, 

desempenhando um papel fundamental no transporte de nitrogênio e carbono entre os 

tecidos e é uma importante fonte de energia respiratória para as células intestinais e do 

sistema imunológico (SILVA et al., 2018). A grande reserva de glutamina no corpo é 

produzida pelo músculo esquelético, fígado, tecido adiposo e glândulas mamárias 

(MANSO FILHO et al., 2008). Vale ressaltar que o colostro e o leite apresentam as 

concentrações mais elevadas desse aminoácido (MANSO FILHO et al., 2017). 

Em condições fisiológicas, particularmente, o tecido muscular produz glutamina 

em quantidades suficientes para o metabolismo geral, e uma pequena parte desse 

aminoácido vem da proteína oriunda dieta (MANSO et al., 2019). Durante os estados 

catabólicos, a renovação da glutamina aumenta nesses tecidos e muitas vezes acarreta em 

diminuição de seus níveis (MANSO FILHO et al., 2009). Isso tem sido observado em 

cavalos submetidos a diferentes intensidades de exercício ou após alguma patologia 

(WESTERMANN et al., 2011), indicando a importância da suplementação de glutamina 

para corrigir o desequilíbrio no metabolismo em alguns grupos de cavalos (SILVA et al., 

2018). 

Vários tecidos são tipicamente consumidores de glutamina, incluindo enterócitos 

e células do sistema imunológico (LOPES, 2005). O intestino delgado desempenha um 

papel importante sobre a glutamina circulante e outros aminoácidos da dieta, onde a 

maioria do Gln oriunda da dieta é catabolizado pela mucosa do intestino delgado 

(MANSO et al., 2019). 

Infecções, estresse e alguns tipos de exercícios de longo prazo também mostraram 

aumentar o consumo de glutamina, reduzindo assim os níveis deste aminoácido no sangue 

e outros tecidos (WANDERLEY et al., 2010). Exercícios prolongados ou períodos de 

exercícios extenuantes reduzem os níveis de Gln, e foi observado que essa redução pode 
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ser uma das causas da síndrome de imunossupressão induzida por exercícios (GLEESON, 

2008). 

Um estudo proposto por Silva et al. (2018) hipotetizaram que a suplementação de 

glutamina e glutamato (AminoGut®) altera os níveis dos mesmos no sangue e no leite, 

em éguas lactantes alimentadas a pasto. Foram envolvidas 31 éguas da raça Quarto de 

Milha multíparas, que foram divididas em três grupos imediatamente após o parto, sendo 

estes: grupo controle (GC); grupo tratado com 50g do suplemento (G50); grupo tratado 

com 100g do suplemento (G100). Foi observado que a suplementação diária com 50g de 

uma mistura de glutamina (Gln) e glutamato (Glu) produziu efeito semelhante à 

suplementação com 100g/dia. Ambos os protocolos de suplementação conseguiram 

elevar os níveis de glutamina no leite das éguas nos primeiros três meses de lactação, sem 

interferir nos biomarcadores sanguíneos ou na composição do leite. Tendo em vista o 

custo do produto, foi recomendado que a dieta diária das éguas durante a lactação seja 

suplementada com 50g de uma mistura de Gln + Glu para produzir os efeitos nutricionais 

desejados. 

Em relação à suplementação equina com glutamina, Manso et al. (2019) 

observaram que a utilização de glutamina com glutamato aumentou os níveis de Gln no 

sangue após 360 min, quando 4% do suplemento foi incluído na dieta. Esses resultados 

podem ser usados para estabelecer modelos de suplementação de glutamina para cavalos. 

 

4.8.2.4 Saccharomyces cerevisiae 

 

As leveduras são organismos pertencentes ao grupo dos fungos, as quais se 

apresentam predominantemente sob a forma unicelular e, tipicamente, exercem o papel 

de consumidores de matéria orgânica (SANTIN, 1996). Como exemplo de levedura viva, 

Saccharomyces cerevisiae é eficientemente atribuída a um efeito inibitório direto sobre o 

crescimento de cepas patogênicas, e um efeito trófico sobre enterócitos com estimulação 

da atividade enzimática e mecanismos não específicos de ações anti-inflamatórias 

(SHARIF et al., 2016). 

A inclusão de leveduras na dieta de ruminantes e não-ruminantes melhora o 

desempenho, a estabilidade microbiana e o equilíbrio do pH intestinal (OGBUEWU et 

al., 2019). A suplementação com culturas de levedura tem sido usada em equinos para 

estimular a microbiota intestinal e aumentar a digestibilidade de nutrientes, como fibras, 
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proteína bruta, cálcio, fósforo e matéria seca (GRIMM et al., 2016). Além disso, a 

inclusão de levedura aumenta a produção de AGCC a partir de dietas fibrosas, fornecendo 

energia adequada e como possível substituto de cereais (CIPRIANO-SALAZAR et al., 

2019). 

A utilização de Saccharomyces cerevisiae mostrou melhora no valor nutriticional 

dos alimentos, com efeito positivo sobre a população microbiana do intestino grosso 

(ELGHANDOUR et al., 2016). Potencializa a digestão de forragens de baixa qualidade e 

beneficia a saúde digestiva do cavalo (MORGAN et al., 2007; ELGHANDOUR et al., 

2016). 

Com isso, a adição de leveduras na dieta de equinos pode promover o equilíbrio 

da microbiota intestinal, manipular a população microbiana no intestino grosso com o 

intuito de melhorar a digestão dos nutrientes da dieta, o que resulta, eventualmente, em 

melhor desempenho dos equinos (MONTES & PUGH, 1993; WEESE, 2002). 

 

4.8.2.5 Parede Celular de Levedura 

 

A parede celular é obtida a partir do extrato de levedura e tem sido amplamente 

utilizada pela indústria de rações e suplementos. Para a sua obtenção, ocorre autólise das 

células no qual a fração insolúvel é separada por centrifugação e secada, posteriormente. 

A porção celular representa 26–32% do peso seco da levedura Saccharomyces cerevisiae, 

cuja composição pode variar de uma linhagem para outra, sendo, geralmente, constituída 

por carboidratos na forma de polissacarídeos (30-60%). Destes, 15-30% representam a 

fração de beta-glucanas e 15-30% de mananoligossacarídeo ou MOS, como é comumente 

encontrado (AMORIM & LOPES, 2009). 

Beta-glucanos são polissacarídeos estruturais da parede celular de leveduras e 

fungos, onde a diferença entre eles está no tipo de conexão entre as unidades de glicose 

da cadeia principal e os ramos conectados à cadeia (MAGNANI & CASTRO-GOMEZ, 

2008). Esses polissacarídeos pertencem a uma classe de substâncias chamadas de 

“modificadores da resposta biológica”, alterando a resposta do hospedeiro ao estimular o 

sistema imunológico (BOHN et al., 1995). 

Além disso, estudos relatam que beta-glucanos podem estimular o sistema imune 

natural, possuindo efeito imunomodulador, através da ativação de macrófagos e 

linfócitos, além da indução da expressão de diversas citocinas (COSTA, 2004; 
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MAGNANI & CASTRO-GOMEZ, 2008). Esses polímeros ativam a resposta imune por 

meio do sistema complemento, diretamente ou com o auxílio de anticorpos, produzindo 

substâncias quimiotáxicas que induzem os leucócitos a migrar para o local da infecção. 

(NICHOLAS et al., 2001). Portanto, a resposta dos vertebrados ao β-glucano se inicia 

com o reconhecimento dos receptores da superfície celular. (BROWN & GORDON, 

2001). Esses receptores foram identificados em células imunes, como 

macrófagos/monócitos, neutrófilos e células natural killer.. Conforme descrito por 

Tokunaka et al. (2002), o reconhecimento do beta-glucano pelos receptores pode ser 

influenciado pela dissolução do polissacarídeo. 

O efeito imunomodulador dos beta-glucanos está envolvido tanto na imunidade 

celular quanto na humoral (SOLTÝS & QUINN, 1999; TAKAHASHI et al., 2001; 

TOKUNAKA et al., 2002; KUBALA et al., 2003). O sistema imune do hospedeiro pode 

ser estimulado pela β-glucana em resposta às infecções (TZIANABOS, 2000) e no 

desenvolvimento de tumores (KOGAN et al., 2002; KHALIKOVA et al., 2005). Da 

mesma forma, existem diversos relatos que comprovam o efeito imunomodulatório em 

infecções de origem bacteriana (TZIANABOS et al., 1996; LIANG et al., 1998), 

parasitária (HOLBROOK et., 1981), fúngica (MEIRA et al., 1996) e viral (REYNOLDS 

et al., 1980; JUNG et al., 2004). 

Como biomodulador, beta-glucanos apresentam a capacidade de deprimir 

respostas pró inflamatórias associadas à sepse, dessa forma, o efeito imunomodulador 

diminui a possibilidade de endotoxemia e morte do indivíduo (TZIANABOS, 2000). 

Contudo, podem ocorrer efeitos adversos da administração endovenosa de beta-glucanos 

com alto peso molecular, pois exibem afinidade para ligações variadas, além de atividades 

biológicas diversas (KUBALA et al., 2003). O que realça a importância do fornecimento 

via oral, como é o caso da utilização de suplementos na dieta de equinos. 

Com objetivo semelhante, Tsukada et al. (2003) relatam que a administração oral 

de β-glucana extraída de Saccharomyces cerevisiae realça as funções dos linfócitos 

epiteliais do intestino, sendo absorvida pelo mesmo. Em um estudo sobre 

imunomoduladores, Tzianabos (2000) relatou que a dose, a via e o sincronismo de 

administração de um biomodulador, possivelmente, estimulam ou anulam a resposta 

imune do animal. Onde, sobre a ingestão contínua de beta-glucanos, podem diminuir os 

riscos de doenças crônicas em humanos e animais. Em estudo proposto por Kogan & 

Kocher (2007), a respeito da ação biológica de polissacarídeos da parede celular de 
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Saccharomyces cerevisiae na nutrição de suínos, foi referido a importância do efeito 

protetor do beta-glucano ao organismo, pelo estímulo da imunidade local das mucosas, 

onde, naturalmente, são regiões permanentemente expostas a patógenos. 

Da mesma forma, assim como beta-glucanos, estudos demonstraram que a 

manose, na forma de oligossacarídeos (mananoligossacarídeos/MOS), é amplamente 

utilizada na nutrição animal por apresentar capacidade de melhorar o sistema imune, 

aumentando a produção de ácido lático que, eventualmente, induz a proliferação de 

bactérias benéficas no intestino (SAVAGE et al., 1996). Com isso, pode reduzir a 

colonização de bactérias patogênicas no trato gastrointestinal do animal (COSTA, 2004). 

Além das qualidades que auxiliam na saúde digestiva e no desempenho direto dos 

animais, o MOS se tornou uma alternativa para a redução do uso de antibióticos na 

produção animal (BAKER & GONÇALVES, 2012), uma vez que foi relatada sua ação 

antimicrobiana (JENSEN et al., 2008). 

As funções e morfologias intestinais são influenciadas por esse polissacarídeo 

(HEINRICHS et al., 2003), pois a manana fornece a possibilidade de sítios de ligação 

alternativos para bactérias gram-negativas que atacam o epitélio intestinal (FERKET et 

al., 2002), bloqueando a fixação bacteriana ao epitélio (NEWMAN, 1994), além de ligar-

se a muitos receptores de células de defesa do intestino, que ativam as defesas 

imunológicas, tais como a fagocitose (MURPHY et. al., 2007). 

 

4.8.2.6 Vitamina K3 

 

A vitamina K, de forma geral, é uma vitamina solúvel em gordura, encontrada em 

3 formas moleculares estruturalmente semelhantes (MCDONALD et al., 2019). Suas 

formas são caracterizadas em: Filoquinonas (K1), sendo encontradas em plantas com 

folhas verdes; Menaquinonas (K2), são produzidas pelas bactérias intestinais de 

mamíferos e também são encontradas em óleos vegetais e alimentos fermentados; 

Menadiona (K3), é uma forma derivada sinteticamente, predominantemente adicionada 

às pré-misturas de rações por não ser aprovada para uso humano (SCHURGERS et al., 

2000; BOOTH, 2009). 

Como outras espécies, os cavalos recebem vitamina K de duas fontes principais, 

sendo dieta alimentar, especialmente pastagem (vitamina K1) e síntese microbiana 

(vitamina K2) no intestino. Além disso, os alimentos compostos, ou seja, 
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concentrados/rações, podem ser complementados com menadiona (vitamina K3) na sua 

composição, sendo esta uma forma sintética da vitamina (SKINNER, 2020). 

A vitamina K é amplamente conhecida por seu papel na coagulação do sangue 

como o cofator de ɤ-glutamil carboxilase que permite a ativação de fatores dependentes 

da vitamina K, como fator II, VII, IX, X, proteína C e proteína S (ALISI et al., 2019). 

Cuja sua deficiência resulta de absorção intestinal inadequada ou reciclagem intra-

hepática prejudicada, podendo provocar disfunção plaquetária e hepatites (BROOKS, 

2008). 

 

4.8.2.7 Treonina 

 

A Treonina (Tre), um dos aminoácidos indispensáveis em mamíferos, deve ser 

fornecida por meio da dieta do animal, sendo assim, classificado como aminoácido 

essencial (MOK et al., 2018). Tre se caracteriza como um aminoácido limitante em dietas 

equinas (GRAHAM-THIERS & KRONFELD, 2005), cuja sua necessidade em cavalos 

não foi certamente quantificada.  

No corpo, é metabolizado em serina e glicina, que são componentes importantes 

do colágeno, elastina e tecido muscular (SIMIC et al., 2002). Além disso, Tre tem um 

papel essencial na síntese de proteínas, permitindo que elas se dobrem e funcionem 

corretamente por glicosilação, que é a ligação de um carboidrato a uma hidroxila ou outro 

grupo funcional de outra molécula (LODISH et al., 2002). 

Foi relatado que as proteínas da mucina são protegidas da proteólise, enquanto os 

outros aminoácidos do conteúdo ileal foram derivados da digestão proteolítica, sugerindo 

que a treonina é o principal componente da glicoproteína secretora, as mucinas (LIEN et 

al., 1997). O intestino usou 52% do total de aminoácidos da dieta e 67% da treonina da 

dieta, e 26% da proteína da dieta foi reciclada para o pool de aminoácidos do sangue a 

partir da proteína mucina secretada anteriormente. No entanto, a treonina não foi 

reciclada, o que significa que a síntese de proteínas da mucina intestinal pode ser um 

importante destino metabólico da Tre (VAN DER SCHOOR et al., 2002). 

Consequentemente, a mesma apresenta digestibilidade aparente mais baixa (31,2 - 

62,4%) em comparação com a digestibilidade aparente dos outros aminoácidos (36,0 - 

92,3%) em cavalos (ALMEIDA et al., 1999). Portanto, a secreção de mucina tem sido 

sugerida como uma fonte substancial de perdas de treonina endógena ileal. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jpn.12927?casa_token=gqX4FEaVuJQAAAAA%3AFtcV9xgPzAn3dDjeN7SZX9DtPzKFUcPyCaWR4o0PHLsXDPGhLXkuVHUApUlC1xQ9PUNICV8OHdKxxCOQxQ#jpn12927-bib-0015
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A oferta de alimentos com fibra de baixa qualidade, que também é expresso como 

fator antinutricional, reduz a digestibilidade dos nutrientes e aumenta as perdas endógenas 

de proteína por aumento da secreção de muco intestinal em outras espécies 

(SATCHITHANANDAM et al., 1990). Como o papel principal da mucina é proteger o 

trato intestinal da digestão química ou danos físicos, a secreção de mucina pode ser 

estimulada pelo conteúdo de fibra alimentar (LIEN et al., 2001). Consequentemente, o 

maior fluxo ileal de glicoproteínas e treonina será causado pelo aumento do conteúdo de 

fibra na digesta ileal e, portanto, a necessidade de treonina é sensível à composição e 

qualidade da fibra em alimentos volumosos e concentrados para equinos (MYRIE et al., 

2008). 

Em um estudo proposto por Graham-Thiers et al. (1994), foi observado que a 

suplementação de treonina resultou em aumento do ganho de peso em potros quando a 

lisina também foi suplementada, mas o aumento do ganho de peso não foi diferente em 

comparação com apenas o grupo alimentado com dieta suplementada com lisina 

(GRAHAM-THIERS et al., 1994). Outra combinação de aminoácidos foi utilizada por 

Graham-Thiers & Kronfeld (2005), onde foi realizada a suplementação de lisina e 

treonina combinadas, mostrando aumento do escore de massa muscular e diminuindo o 

nitrogênio da ureia plasmática em cavalos adultos e idosos. 

Portanto, sem levar em consideração a digestibilidade da treonina ou outros usos 

no corpo do animal, as necessidades de treonina podem ser significativamente 

subestimadas e, portanto, a medição direta das necessidades de treonina é necessária para 

melhorar a formulação da dieta de equinos (MASTELLAR et al., 2016). 

 

4.8.2.8 Dióxido de Silício 

 

O Silício (Si) é facilmente encontrado nos mais diversificados ambientes, como 

ar, areia, tecidos vegetais e animais (LANG et al., 2001). Contudo, a maioria das formas 

não são prontamente absorvíveis no trato gastrointestinal (O’CONNOR et al., 2008). 

Em equinos, benefícios como diminuição de lesões esqueléticas em cavalos de 

corrida (NIELSEN et al., 1993), atuação na formação óssea de potros (LANG et al., 

2001b) e diminuição dos marcadores de reabsorção óssea (LANG et al., 2001c) foram 

relatados quando inseridos na dieta equina. Além disso, Si pode ter um papel no 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023315003962?casa_token=0RSLPUzgsQcAAAAA:2ubt30y-gWyo5nbdK5awDkkz20zCG9B4xqhrFS48sFoMp5F_GR-cH8iGKJPu3rRSrl0EvdPVpBYe#bib0100
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metabolismo ósseo, aumentando a atividade osteoblástica (BRADY et al., 1991; 

KEETING et al., 1992) e diminuindo a atividade osteoclástica (SCHIITZE et al., 1995). 

Um estudo proposto por Lang et al. (2001) observaram que a suplementação com 

Si aumenta as concentrações plasmáticas do mesmo. Além disso, os resultados indicam 

que potros de um ano de idade suplementados com Si podem diminuir a reabsorção óssea, 

o que pode fornecer maiores formações ósseas líquidas. Evidenciando os benefícios do 

Silício no sistema esquelético equino. 

Em um recente estudo (PRITCHARD et al., 2020), foi observado que a 

suplementação de Si pode não afetar ossos e cartilagens em equinos adultos e sedentários, 

uma vez que não houve diferença significativa entre radiografias e marcadores de síntese 

de liquido sinovial entre indivíduos suplementados e não suplementados. Concluindo que 

a suplementação com Silício pode apresentar maior benefício quando introduzida na dieta 

quando potro. 

 

4.8.2.9 Óleo Mineral 

 

O óleo mineral (parafina líquida, vaselina líquida ou óleo de parafina) é uma 

mistura de hidrocarbonetos líquidos obtidos do petróleo e, quando administrado por via 

oral, não é digerido e praticamente não é absorvido pelo organismo (RIBEIRO et al., 

2009). Quando usado por 2 a 3 dias, o óleo pode alterar a consistência das fezes ou pode 

revestir a mucosa intestinal, reduzindo, assim, a absorção de água e nutrientes (SPINOSA, 

1999). 

A adição de óleo mineral no nível de 5% da matéria seca ingerida por dia não 

interfere na aceitabilidade da dieta de equinos. Além disso, sua inclusão pode prejudicar 

a digestibilidade da matéria seca e da matéria orgânica da dieta, e alterar o valor de HDL 

plasmático em equinos (RIBEIRO et al., 2009). 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/bone-resorption
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (página 52, CEUA). 

 

 

5.1 LOCAL 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Saúde Digestiva e 

Desempenho de Equinos (LabEqui), pertencente ao Departamento de Nutrição e 

Produção Animal (VNP), localizado no Campus Fernando Costa da Universidade de São 

Paulo (USP) na cidade de Pirassununga, estado de São Paulo. 

 

 

5.2 ANIMAIS 

 

Foram utilizados 16 potros mestiços, machos e fêmeas, com idade inicia 

aproximada de 5 meses e peso inicial entre 230 e 260 kg. Todos os animais foram 

vermifugados e pulverizados para controle de endo e ectoparasitas. Foi realizado, como 

parte do controle de higidez, hemograma completo com leucograma e eritrograma de 

todos os potros, além de avaliações clínicas. 

 

 

5.3 INSTALAÇÕES 

 

Durante o período lactacional, potros e éguas foram alojados juntos em piquete 

coletivo de 10.000 m², sem pastagem. Para o desmame de forma coletiva, os potros foram 

mantidos no local e as éguas retiradas. Já o desmame de forma individual os animais 

foram alojados em baias com tamanho 16 m² e cama de maravalha, juntamente com as 

éguas, dois dias antes do desmame para adaptação e reconhecimento do local, e 

permaneceram nas baias até 15 dias após o desmame sendo, posteriormente, alojados no 

piquete junto aos potros do estudo. Para a realização do desmame, todas as éguas foram 
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transportadas para um piquete a 8 km de distância dos potros, de modo que o contato 

visual, auditivo e olfativo não ocorresse. 

 

5.4 DIETAS 

 

Dieta a base de feno de gramínea Cynodon spp. Cv. Tifton 85 e concentrado, de 

acordo com a categoria. No período de lactação as éguas receberam o equivalente a 2,5% 

do peso vivo em matéria seca, sendo 1,0% de concentrado e 1,5% de volumoso, 

caracterizando uma proporção volumoso/concentrado de 60:40, seguindo recomendações 

do NRC 2007 para atender as exigências nutricionais da categoria. 

Os potros, a partir de 10 dias do nascimento, receberam o equivalente a 0,25% do 

peso vivo em matéria seca, de concentrado formulado para atender exigências da 

categoria (ração de creeper), em comedouros individuais, além do acesso ao mesmo feno 

de gramínea fornecido para as éguas. Após o desmame, a dieta foi adequada a 2,5% do 

peso vivo em matéria seca, sendo 1,0% de concentrado e 1,5% de volumoso, 

caracterizando uma proporção volumoso/concentrado de 60:40, seguindo recomendações 

do NRC 2007. Água e sal mineral foram fornecidos ad libitum para todas as categorias 

citadas. 

O concentrado para as éguas e os potros, antes e após o desmame, em piquetes, 

foi fornecido em comedouros individuais tipo lanchonete (unidade de manejo alimentar) 

duas vezes ao dia, sempre nos mesmos horários, as 8:00 e as 16:00 horas e o feno 

distribuído em Fenil específico no piquete. Já o concentrado de potros em baia foi 

fornecido em comedouros individuais na própria baia, duas vezes ao dia, sempre nos 

mesmos horários, as 8:00 e as 16:00 horas e o feno distribuído em Fenil específico. 
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Tabela 1. Concentrado comercial Max Equinos Creeper® (DuRancho), dados fornecidos 

pela empresa. 

Composição % 

Matéria Seca 87,00 

Proteína Bruta 20,00 

FDA 9,00 

Matéria Fibrosa 6,00 

Matéria Mineral 12,00 

Extrato Etéreo 7,00 

Cálcio 14,00 

Fósforo 4,50 

Amido (%) 29,00 

  

 

Tabela 2. Composição bromatológica do concentrado utilizado para éguas lactantes e 

potros pós desmame, e do volumoso (feno de gramínea Cynodon spp. Cv. Tifton 85). 

Composição Concentrado (%) Volumoso (%) 

Matéria Seca 89,65 90,02 

Matéria Mineral 11,16 5,85 

Proteína Bruta 17,97 9,20 

Fibra Bruta 7,09 37,16 

FDA 12,31 44,40 

FDN 28,89 72,05 

Extrato Etéreo 5,17 0,65 

Cálcio 1,80 0,33 

Fósforo 0,98 0,14 

Amido 29,60 3,10 
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5.5 SUPLEMENTAÇÃO 

 

A suplementação teve início 15 dias antes do desmame e término 15 dias após, 

concluindo 30 dias de suplementação. Foi adicionado 40g/animal/dia, dividido em dois 

períodos (20g/período), do suplemento alimentar comercial (Endogastrin®- Univittá), que 

contém em sua composição Algas Marinhas Calcárias, Glutamina, Óleo Mineral, Óxido 

de Magnésio, Parede Celular de Levedura, Saccharomyces cerevisiae, Treonina, 

Vitamina K3 e Dióxido de Silício, sobre o concentrado (topdress) no momento do 

arraçoamento. 

 

Tabela 3. Níveis de garantia do suplemento comercial Endogastrin®, informado pelo 

fabricante. 

Composição g/kg 

Beta Glucana (Mínimo) 30,00 

Cálcio (Mín/Máx) 5,00/19,50 

Glucomananos (Mínimo) 25,75 

Glutamina (Mínimo) 14,40 

Magnésio (Mínimo) 80,00 

Mananoligossacarídeo (Mínimo) 57,50 

Saccharomyces cerevisiae (UFC/g) 1,8x1015  

Treonina (Mínimo) 18,00 

Vitamina K3 (Mínimo) 0,25 

 

 

5.6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos casualizados com esquema 

fatorial 2x2 (dois métodos de desmame e utilização ou não do suplemento). Os 

tratamentos foram compostos por: 1) Desmame em piquete e suplemento; 2) Desmame 

em piquete sem suplemento; 3) Desmame em baia e suplemento; 4) Desmame em baia 

sem suplemento. 
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5.7 AVALIAÇÃO DO ESCORE DE LESÃO DA MUCOSA GÁSTRICA 

 

O método adotado para avaliar a mucosa gástrica foi a gastroscopia. O preparo 

para a gastroscopia constou de um jejum de sólidos de 8 horas e hídrico de 4 horas. Antes 

do procedimento foi utilizada uma sedação leve (Detomidina, 20 μg/kg, IV). 

O exame gastroscópico foi realizado com vídeo-endoscópio de 300cm de 

comprimento, com um diâmetro externo de 13mm, acoplado a um sugador, um insuflador 

e fonte de luz. Ao gastroscópio, a câmera interna foi utilizada para capturar as imagens, 

que foram transmitidas a um sistema de vídeo, sendo todos os exames documentados e as 

imagens posteriormente digitalizadas. 

O gastroscópio lubrificado foi inserido pela narina, sendo sua ponta direcionada 

dorsalmente para a laringe e cuidadosamente introduzida. Com o reflexo de deglutição, o 

aparelho foi conduzido para a porção distal do esôfago. Após a sua entrada no estômago, 

foi obtido uma visão interna do órgão, quando então se procederá à sua insuflação, até 

que as regiões aglandulares e glandulares da superfície gástrica passem a ser observadas. 

Ao proceder então à progressão do gastroscópio pela curvatura maior do estômago até o 

antro pilórico. A partir desse ponto, as contrações normais do estômago geralmente são 

suficientes para a sua chegada até o interior do duodeno. Após a chegada ao duodeno, o 

aparelho foi tracionado para trás até o antro pilórico, quando se procederá a sua 

retroflexão para a observação da cárdia, da curvatura menor e do fundo, observando 

assim, o margo plicatus. A sucção do ar foi realizada após o término do exame, a fim de 

se evitarem cólicas subsequentes ou ruptura gástrica. 

Após o exame, o aparelho foi devidamente lavado com água destilada e sabão de 

silicone externa e internamente, com a realização de aspirações de água, por cerca de 15 

minutos até a remoção completa da água no interior do gastroscópio. 

Todas as imagens foram gravadas e digitalizadas no próprio gravador. Em seguida 

foram enviadas a três médicos veterinários especializados em gastroenterologia para 

avaliação das imagens. As regiões do estômago foram avaliadas separadamente entre 

região aglandular (escamosa), glandular, margo plicatus e cárdia. Sendo, posteriormente, 

classificadas de zero a quatro, para o escore do número de lesões, e de zero a cinco, para 

o escore de intensidade das lesões, de acordo com Macallister (1997), em: 
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Tabela 4. Sistema de escore de lesão gástrica. 

Escore do número de lesões Descrição 

0 Sem lesões 

1 1-2 lesões localizadas 

2 3-5 lesões localizadas 

3 6-10 lesões 

4 >10 lesões ou lesões muito extensas 

Escore de intensidade de lesão Descrição 

0 Sem lesão 

1 Lesão superficial 

2 Estruturas mais profundas envolvidas 

3 Estruturas profundas e maior gravidade 

4 Estruturas profundas com hiperemia 

5 
Estruturas profundas com hemorragia 

ativa (úlcera gástrica) 

Fonte: Adaptado de MACALLISTER et al., 1997. 

 

A primeira gastroscopia foi realizada 15 dias antes do desmame e do início da 

suplementação (T = 0), e a segunda gastroscopia foi realizada 15 dias pós desmame e do 

fim da suplementação (T = 30). 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

Figura 5. Gastroscópio utilizado para gastroscopia. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 4. Equipe responsável na operação do gastroscópio. 
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5.8 DOSAGEM DE CORTISOL PLASMÁTICO 

 

Para avaliação endocrinológica do estresse, foi mensurado o ciclo circadiano de 

cortisol, conforme descrito no protocolo estabelecido por Douglas (1999), que consiste 

na dosagem e comparação da concentração sérica de cortisol matutino e vespertino. Caso 

haja diminuição dos níveis de cortisol igual ou maior que 30% é sugestivo de estresse. 

Foram realizadas três dosagens de cortisol livre no sangue. A primeira mensuração 

um dia antes da primeira gastroscopia sendo 15 dias antes do desmame, a segunda 

mensuração no dia do desmame, e a terceira mensuração 15 dias pós desmame. As coletas 

foram realizadas às 07:00 horas e, respeitando um intervalo de 09 horas, às 16:00h. Os 

equinos foram mantidos em jejum de concentrado por 13 horas antes da primeira coleta. 

Foram coletados 9 ml de sangue por venopunção da veia jugular externa, após antissepsia 

com álcool iodado 2%, em um tubo estéril dotado de vácuo. Para se evitar que o estresse 

agudo da coleta interfira nas taxas sanguíneas de cortisol, as colheitas de sangue foram 

feitas de forma a se provocar o mínimo de estímulo aos animais e em um tempo máximo 

de 15 segundos. Após 15 minutos, as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 6 

minutos e o soro separado e congelado a -20°C. Posteriormente, essas amostras foram 

analisadas para dosagem de cortisol pela técnica de quimioluminescência (IMMULITE 

2000 systems). 

 

 

5.9 DOSAGEM DE GASTRINA PLASMÁTICA 

 

Foram realizadas três dosagens de gastrina no sangue. A primeira mensuração um 

dia antes da primeira gastroscopia sendo 15 dias antes do desmame, a segunda 

mensuração no dia do desmame, e a terceira mensuração 15 dias pós desmame. As coletas 

foram realizadas às 07:00 horas e os equinos foram mantidos em jejum de concentrado 

por 13 horas antes da coleta. 

As amostras de sangue foram coletadas por meio de punção da veia jugular 

externa, em tubos a vácuo, sem anticoagulante, após anti-sepsia com álcool iodado 2% e 

mantidas em temperatura ambiente, durante o processamento. Os frascos foram 

centrifugados a 1500 rpm por 5 min, procedendo-se à separação do soro em seis alíquotas 

de 3ml, etiquetadas e guardadas em dois pacotes plásticos, e congeladas a –20ºC, até o 
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seu processamento. A concentração sérica de gastrina foi determinada por kit de 

radioimunoensaio, conforme protocolo determinado por Smyth et al. (1989). 

 

 

5.10 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ZOOTÉCNICOS 

 

 Peso: fita de pesagem (marca: Zoetis, com capacidade de medição de até 600 kg); 

 Altura de cernelha: hipômetro (marca: CNH, com capacidade de medição de até 

2 metros); 

 Perímetro torácico: fita de pesagem (marca: Zoetis, com capacidade de medição 

de até 200 cm); 

  Perímetro de joelho e perímetro de canela: fita métrica de plástico tradicional 

(marca: Milward, com capacidade de medição de até 1,50 metros); 

 ECC: palpação de regiões zootécnicas específicas, como borda superior do 

pescoço, atrás da espádua, atrás da cernelha, costado e base da cauda, em escore 

de 1 a 9 (HENNEKE et al., 1983). 

 

Para altura de cernelha, as mensurações se iniciaram no primeiro mês ao 

nascimento e corresponderam até 3 meses após o desmame. Os parâmetros zootécnicos 

restantes tiveram a sua primeira mensuração, durante a fase de coleta de dados, realizada 

um dia antes da primeira gastroscopia, e a segunda mensuração após a segunda 

gastroscopia. Posteriormente à fase de dados, foi mensurado os mesmos parâmetros uma 

vez ao mês, até completarem três meses pós desmame. 

 

5.11 AVALIAÇÃO DOS SINAIS CLÍNICOS DE GASTRITE 

 

Foi realizado avaliação física dos potros para correlação de escore de lesão 

gástrica com manifestação ou não de sinais clínicos provenientes da gastrite. 

Foi avaliado, segundo Murray et al. (1989):  

 Apatia; 

 Hiporexia; 

 Cólica aguda ou recorrente; 

 Decúbito excessivo; 
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 Bruxismo; 

 Diarreia; 

 Diminuição do escore de condição corporal. 

 

5.12 FLUXOGRAMA EXPERIMENTAL 

 

Figura 6. Fluxograma linear do período de suplementação. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

5.13 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise das imagens da gastroscopia, os dados foram submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%, 

utilizando o PROC MIXED do Statistical Analysis System (SAS, versão 9.0), de acordo 

com o seguinte modelo: 

 

                           𝑌𝑖𝑒𝑘𝑙 =  𝜇 +  𝑇𝑖 + 𝑆𝑒 + 𝑇𝑥𝑆𝑖𝑒 + 𝐴𝑘 + 𝐽𝑛 +  𝜀𝑒𝑖𝑘
 

 

Em que:  Yiejkl = variável dependente, μ = média geral, Ti = efeito do tratamento 

(efeito fixo), Se = efeito do suplemento (efeito fixo), TxSie = interação 

tratamento*suplemento (efeito fixo), Ak = efeito do animal (efeito aleatório), Jn = efeito 

do avaliador (efeito aleatório) e εeik = erro aleatório associado a cada observação. 
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Para análise do cortisol, os dados foram submetidos ao teste do Chi-quadrado, 

considerando o nível de significância de 5%, utilizando o PROC FREQ do Statistical 

Analysis System (SAS, versão 9.0). 

 

Em relação aos dados de parâmetros zootécnicos, os mesmos foram submetidos a 

análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, considerando medidas 

repetidas no tempo, ao nível de significância de 5%, utilizando o PROC MIXED do 

Statistical Analysis System (SAS, versão 9.0), de acordo com o seguinte modelo: 

 

                           𝑌𝑖𝑒𝑘𝑙 =  𝜇 +  𝑇𝑖 + 𝐷𝑒 + 𝑇𝑥𝐷𝑖𝑒 + 𝐴𝑘 + 𝜀𝑒 𝑖𝑘
 

 

Em que:  Yiejkl = variável dependente, μ = média geral, Ti = efeito do tratamento 

(efeito fixo), De = efeito de tempo (efeito fixo), TxSie = interação tratamento*tempo 

(efeito fixo), Ak = efeito do animal (efeito aleatório) e εeik = erro aleatório associado a 

cada observação. 

 

Para as demais variáveis, os dados foram submetidos a análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%, utilizando o 

PROC MIXED do Statistical Analysis System (SAS, versão 9.0), de acordo com o 

seguinte modelo: 

 

                           𝑌𝑖𝑒𝑘𝑙 =  𝜇 +  𝑇𝑖 + 𝑆𝑒 + 𝑇𝑥𝑆𝑖𝑒 + 𝐴𝑘 + 𝜀𝑒 𝑖𝑘
 

 

Em que:  Yiejkl = variável dependente, μ = média geral, Ti = efeito do tratamento 

(efeito fixo), Se = efeito do suplemento (efeito fixo), TxSie = interação 

tratamento*suplemento (efeito fixo), Ak = efeito do animal (efeito aleatório) e εeik = erro 

aleatório associado a cada observação. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 AVALIAÇÃO DO ESCORE DE LESÃO DA MUCOSA GÁSTRICA 

 

Os resultados para a porcentagem de potros acometidos por número e intensidade 

de lesões gástricas, antes do desmame, estão expostos nas tabelas 5 e 6, respectivamente. 

Foi observado ocorrência de gastrite antes do desmame, com 81,25% dos potros 

apresentando inflamação gástrica. 

 

Tabela 5. Taxa de potros acometidos por número de lesões gástricas 15 dias antes do 

desmame. 

Escore do número de lesões Potros acometidos 

0 12,5% 

1 12,5% 

2 37,5% 

3 37,5% 

4 0% 

 

 

Tabela 6. Taxa de potros acometidos por intensidade de lesões gástricas 15 dias antes 

do desmame. 

Escore de intensidade de lesão Potros acometidos 

0 18,75% 

1 12,5% 

2 25% 

3 25% 

4 18,75% 

5 0% 
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Em relação à utilização do suplemento comercial alimentar (Endogastrin®), cinco, 

dos 16 potros utilizados no estudo, não consumiram prontamente o concentrado contendo 

o produto, apresentando reações adversas até três dias consecutivos. 

Os resultados para número e intensidade de lesões gástricas em ambos os 

tratamentos, estão descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Médias e desvio padrão do número e intensidade de lesões gástricas dos potros nos 

diferentes tratamentos. 

Variáveis 

Tratamentos P valor 

Piquete Baia 
Trat Suple1 TxS 

Suple Não Suple Suple Não Suple 

Número de lesões 

(0-4) 2,1±1,2 1,3±1,3 1,2±0,8 1,2±1,1 0.4558 0.5689 0.5689 

Intensidade de lesões 

(0-5) 2,5±1,3 1,3±1,3 1,1±0,7 0,8±1,1 0.1545 0.2850 0.4887 

 

Em relação aos períodos da gastroscopia pré e pós desmame, os resultados para 

número e intensidade de lesões gástricas para potros suplementados e não suplementados 

e para os tratamentos Piquete e Baia, estão descritos nas tabelas 8 e 9, respectivamente. 

 

Tabela 8. Médias e desvio padrão do número e intensidade de lesões gástricas para potros 

suplementados e não suplementados no pré e pós desmame. 

Variáveis 

Tratamentos P valor 

Suplemento Não Suplemento 
Trat Período TxP 

Pré Pós Pré Pós 

Número de lesões 

(0-4) 2,1±1,2 1,6±1,3 2,4±1,2 1,2±1,0 0,8994 0,0498 0,5765 

Intensidade de lesões 

(0-5) 2,2±1,3 1,8±1,4 2,4±1,4 1,1±0,9 0,5166 0,0295 0,2569 

 

 

Tabela 9. Médias e desvio padrão do número e intensidade de lesões gástricas para tratamento 

piquete e baia no pré e pós desmame. 

Variáveis 

Tratamentos P valor 

Piquete Baia 
Trat Período TxP 

Pré Pós Pré Pós 

Número de lesões 

(0-4) 3,0±0,5A 1,7±1,4AB 1,5±1,2AB 1,2±0,8B 0,0237 0,0629 0,2530 

Intensidade de lesões 

(0-5) 3,3±0,7A 1,9±1,4AB 1,3±1,1B 1,0±0,7B 0,0014 0,0371 0,2186 
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Apesar de, ocasionalmente, os potros desmamados em piquete apresentarem 

maior ocorrência de gastrites antes do desmame, foi observado maior diminuição da 

incidência de lesões em relação aos potros desmamados em baia. Tanto para o número de 

lesões quanto para a intensidade de lesões gástricas, com 41,6% e 42,5% de diminuição, 

respectivamente. Comparados a 19,9% para número de lesões e 27,2% para intensidade 

de lesões gástricas, correspondente aos potros desmamados em baia. 

 

 

 

Figura 8. Imagem gastroscópica do interior do estômago apresentando escore 0 para número de lesões e 

intensidade de lesões gástricas. 

 

 

Figura 7. Imagem gastroscópica do interior do estômago apresentando escore 3 para número de lesões e 

escore 4 para intensidade de lesões gástricas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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6.2 DOSAGEM DE CORTISOL PLASMÁTICO 

 

Não foi observado diferença (P>0,05) para a dosagem de cortisol plasmático entre 

os tratamentos e períodos de coleta. A média do cortisol matutino e vespertino entre os 

tratamentos, nas diferentes datas de coleta e a variação do ciclo circadiano de cortisol 

estão expostos nas tabelas 10, 11 e 12, respectivamente. A variação do ciclo circadiano 

em porcentagem por tratamento e períodos de coleta está representada no Gráfico 1, e a 

porcentagem de potros estressados por tratamento e períodos de coleta está representada 

no Gráfico 2. 

 

Tabela 10. Médias e desvio padrão do cortisol matutino e vespertino dos potros nos 

diferentes tratamentos. 

Variáveis 

Tratamentos 

Piquete Baia 

Suple Não Suple Suple Não Suple 

Cortisol Matutino 

(µg/dL) 1,7±0,6 1,3±0,5 2,1±0,8 1,8±0,6 

Cortisol Vespertino 

(µg/dL) 1,3±0,6 1,2±0,5 1,6±1,1 1,5±0,8 

 

 

Tabela 11. Médias e desvio padrão do cortisol matutino e vespertino, 15 dias pré desmame, 

no dia do desmame e 15 dias pós desmame. 
Variável Pré Desmame Desmame Pós Desmame 

Cortisol Matutino 

(µg/dL) 1,4±0,3 2,2±0,9 1,7±0,4 

Cortisol Vespertino 

(µg/dL) 
1,1±0,6 2,0±0,9 1,1±0,5 
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Tabela 12. Média do percentual da variação do ciclo circadiano de cortisol nas diferentes 

datas de coleta. 

Variável Pré Desmame Desmame Pós Desmame 

Variação do ciclo 

circadiano de cortisol 

(%) 26,32 6,22 54,04 

 

Assim, os potros apresentaram estresse 15 dias antes do desmame e no dia do 

desmame, uma vez que a diminuição média encontrada foi maior em relação à 30%, não 

apresentando estresse somente 15 dias pós desmame. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Gráfico 1. Variação do cortisol em porcentagem de acordo com o tratamento e períodos 

de coleta. 
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Gráfico 2. Porcentagem de potros apresentando estresse em cada um dos tratamentos e 

períodos de coleta. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

6.3 DOSAGEM DE GASTRINA PLASMÁTICA 

 

Não foi observado diferença (P>0,05) para dosagem de gastrina plasmática entre 

os tratamentos. Os resultados para dosagem de gastrina no sangue para as diferentes datas 

de coleta e nos diferentes tratamentos, estão expostos nas tabelas 13 e 14, 

respectivamente. 

 

Tabela 13. Médias e desvio padrão das concentrações de gastrina dos potros nos 

diferentes períodos de coleta. 

Variável Pré Desmame Desmame Pós Desmame P valor 

Gastrina 

(pg/ml) 25,5±5,2 23,8±3,6 23,6±4,2 0,4032 
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Tabela 14. Médias e desvio padrão das concentrações de gastrina dos potros nos diferentes tratamentos. 

Variáveis 

Tratamentos 
P valor 

Piquete Baia 
Trat Suple1 TxS Suple Não Suple Suple Não Suple 

Gastrina 

(pg/ml) 24,6±3,2 23,3±3,7 22,7±1,2 24,0±3,6 0,1346 0,2820 0,9817 
1Suplemento        

 

6.4 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS ZOOTÉCNICOS 

 

Não foi observado diferença (P>0,05) para parâmetros zootécnicos entre os 

tratamentos. Os dados estão representados na Tabela 15. A curva de crescimento dos 

potros nos diferentes tratamentos está representada pelo Gráfico 3. 

 

 

Tabela 15. Médias e desvio padrão dos parâmetros zootécnicos dos potros nos diferentes tratamentos. 

Variáveis 

Tratamentos 
P valor 

Piquete Baia 
Trat Suple1 TxS Suple Não Suple Suple Não Suple 

Peso  

(Kg) 266,4±62,0 270,5±44,3 266,8±38,4 279,0±48,1 0,8214 0,6759 0,8354 

Altura de cernelha  

(cm) 134,6±10,0 135,6±6,6 135,0±6,0 137,5±9,9 0,7303 0,6001 0,8104 

Perímetro torácico  

(cm) 150,0±12,7 150,1±8,9 148,9±7,6 151,2±10,1 0,9951 0,7709 0,7899 

Perímetro de joelho  

(cm) 31,2±3,2 29,9±2,5 30,3±2,0 31,0±1,9 0,9332 0,8006 0,4004 

Perímetro de canela  

(cm) 18,6±1,7 18,0±1,4 18,3±0,9 18,6±1,3 0,7803 0,7803 0,4500 

ECC  

(1-9) 5,0±0,6 5,2±0,6 5,4±0,6 5,0±0,5 0,8382 0,6402 0,1047 
1Suplemento. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

6.10 AVALIAÇÃO DOS SINAIS CLÍNICOS DE GASTRITE 

 

Não foi observado sinais clínicos de gastrite para potros desmamados em piquete, 

tanto no período de 15 dias pós desmame quanto no período de 3 meses pós desmame. 

Em contrapartida, para potros desmamados em baia, foi observado sintomatologia de 

gastrite em três indivíduos, dentro do período de 15 dias pós desmame (confinamento), 

sendo dois potros suplementados e outro não. Tais indivíduos apresentaram apatia, 

hiporexia, decúbito excessivo e, em dois casos (suplementado e não suplementado), 

diarreia e bruxismo.  

Além disso, foi observado sintomas em um dos potros suplementados 

desmamados em baia, porém dentro do período de três meses pós desmame. Sendo que o 

mesmo já havia apresentado sinais clínicos de gastrite no período de confinamento. Tal 

indivíduo manifestou apatia e hiporexia.  

Sendo assim, associando os dois períodos de avaliação (15 dias e 3 meses pós 

desmame), foi contabilizado 37,5% dos potros do tratamento baia manifestando 

sintomatologia de inflamações gástricas. 
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Gráfico 3. Curva de crescimento média dos potros nos diferentes tratamentos. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 ESCORE DE LESÃO DA MUCOSA GÁSTRICA 

 

As observações clínicas provenientes da gastroscopia, confirmaram inflamações 

de mucosa gástrica em 81,25% dos potros antes mesmo do desmame, correlacionando 

gastrites há outros fatores de estresse ou não. Em um estudo proposto por Nicol & 

Badnell-Waters (2005), afim de observar o comportamento de sucção do leite em potros, 

foi constatado que o fator hierárquico entre éguas pode afetar diretamente o 

comportamento alimentar dos potros. Onde potros de éguas socialmente dominantes 

passam mais tempo mamando e, assim, conseguem ingerir uma quantidade adequada de 

leite para suprir suas necessidades nutricionais diárias e manter a saúde gástrica normal. 

Em contrapartida, potros de éguas dominadas/subordinadas passam menos tempo 

ingerindo leite, consequentemente maior tempo em jejum. Neste caso, Campbell-

Thompson & Memtt (1987) citam que períodos prolongados de jejum afetam a mucosa 

gástrica, uma vez que o estômago equino secreta continuamente quantidades variáveis de 

ácido clorídrico ao longo do dia e da noite, ocorrendo com ou sem a presença de alimento, 

diminuindo o pH e ocasionando inflamações na mucosa gástrica (JACOBS et al., 2020). 

Além disso, estudo recente abordado por Hagget (2020) evidenciam que a ingestão de 

leite tem importante efeito alcalinizante, devido aos seus componentes, principalmente o 

cálcio, que atua como efeito tampão no estômago, elevando o pH gástrico e garantindo a 

sanidade do mesmo. 

Com ideais semelhantes, Wells et al. (2012), relatam que a qualidade do leite 

materno pode influenciar na saúde gástrica e, com isso, favorecer o aparecimento de 

inflamações antes do desmame. Esse déficit de qualidade pode ocorrer naturalmente, após 

o pico de lactação, que ocorre, normalmente, 45 dias pós parto/amamentação (DOREAU 

et al., 1992; SANTOS et al., 2005). Por outra forma, a qualidade do leite dependerá da 

herdabilidade genética para tal aptidão, oriunda da mãe (WELLS et al., 2012). Além 

disso, Nicol & Badnell-Waters (2005) apontam que a procura pela ingestão do leite 

materno não se refere apenas a caráter nutricional, podendo ser correlacionado com outros 

fatores, como relação materno-filial, proporcionando segurança, conforto e bem-estar. 

No mesmo sentido, uma das possíveis causas de inflamações gástricas 

encontradas antes do desmame é a utilização da ração de creeper que, devido à sua 
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composição, também pode influenciar. De acordo com Reese & Andrews (2009), o HCl, 

quando combinado com subprodutos de AGCC provenientes da fermentação de grãos por 

bactérias estomacais residentes, mostraram inibir o transporte de sódio das células da 

mucosa não-glandular estomacal, resultando em inflamações e posterior ulceração. 

Combinado com a condição fermentativa, alguns estudos relatam que, em potros até 6 

meses, por não haver a devida capacidade mastigatória e ingestão de fibras por parte do 

volumoso, o tempo de permanência do alimento no estômago ou o tempo de esvaziamento 

gástrico pode variar de 40 minutos a 6 horas, naturalmente, dependendo da idade do 

animal (MÉTAYER et al., 2004; CAMACHO-LUNA et al., 2018). Em equinos jovens, 

isso pode potencializar a fermentação local oriunda do concentrado e consequentemente 

o surgimento de gastrites. 

No estudo vigente, em relação à diminuição dos índices de lesões encontradas 

após o desmame, o tratamento piquete mostrou-se benéfico e indicado. Isso pode ser 

justificado pelo fato de que equinos são animais que, naturalmente, necessitam viver em 

conjunto com outros cavalos, proporcionando bem-estar ao animal (DITTRICH et al., 

2010). Além disso, por meio de sua evolução, dispendem grande parte do dia caminhando 

enquanto pastejam (FERREIRA, 2016), e isso não é oferecido aos indivíduos 

desmamados em baia. Quando este organograma ecológico não lhes é permitido, é 

possível que sua saúde geral fique comprometida (HELESKI et al., 2002). 

Da mesma forma, o fator “gregário” do tratamento piquete também pode 

interferir, positivamente, no comportamento alimentar dos potros. Assim, o desmame em 

grupo pode favorecer a ingestão alimentar, uma vez que há influência e estimulação do 

consumo caso um dos potros se alimente. Isso pode ser denominado de aprendizagem 

social e observacional (MURPHY & ARKINS, 2007). No presente estudo, os potros 

desmamados em piquete consumiram feno e concentrado normalmente após 7 horas da 

retirada de suas mães, onde que, para potros desmamados em baia, esse quesito não foi 

observado, com todos os indivíduos não se alimentando no primeiro dia do desmame, 

acarretando em longos períodos de jejum. Esses fatores podem ter contribuído para maior 

diminuição dos índices de lesões dos potros desmamados no piquete. 

Referente à avaliação das lesões de mucosa gástrica quanto à utilização do 

suplemento alimentar, um estudo recente, proposto por Jacobs et al. (2020), utilizaram 

nove cavalos puro-sangue adultos, em manutenção. Onde a hipótese era que a inclusão 

de um suplemento comercial (Calmin®) à base de algas marinhas calcárias na dieta, 
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proporcionaria um efeito tampão no suco gástrico, podendo, assim, prevenir gastrites. 

Diante disso, foi observado que a inclusão de algas marinhas calcárias na dieta de equinos 

confere um efeito tampão, reduzindo a acidez estomacal. Porém o aumento do pH pode 

apresentar ação de curta duração, onde que, após duas horas de ingestão do suplemento, 

já não apresentava mais efeito significativo. Os autores ainda citam que prolongar o 

tempo em que o pH gástrico está acima de 4,0 fornece suporte ao estômago, 

principalmente em períodos de jejum, reduzindo o risco de ulceração gástrica enquanto 

também reduz a gravidade de gastrites que já estavam presentes no estômago equino. 

No mesmo sentido, estudo proposto por Jacobs et al. (2020) relatam que a 

utilização de suplementos antiácidos no combate a inflamações de mucosa gástrica pode 

apresentar outro efeito adverso, denominado de efeito rebote. Isso ocorre devido ao 

aumento do pH do suco gástrico, oriundo pelos componentes alcalinos presentes no 

suplemento fornecido. Onde, em reposta ao aumento do pH, ocorre, eventualmente, maior 

secreção de ácido clorídrico pela célula parietal (SYKES, 2021). Esse fator, 

possivelmente, foi verificado no estudo vigente, reduzindo ou anulando os efeitos 

positivos da alga marinha calcária. 

No atual estudo, a presença de levedura viva (Saccharomyces cerevisiae) no 

suplemento alimentar teve como principal finalidade proporcionar melhor ambiente 

gástrico. Porém, a não presença de efeitos nos diferentes tratamentos corroboram com os 

achados de Julliand et al. (2018), onde houve o fornecimento de Saccharomyces 

cerevisiae como modulador do ecossistema gástrico, afim de aumentar o pH e prevenir 

gastrites, em equinos submetidos a dieta de risco (alto amido). Estes autores observaram 

que leveduras vivas podem alterar alguns parâmetros da microbiota gástrica, quando 

equinos são alimentados com dietas ricas em amido, podendo reduzir a abundância 

relativa de bactérias amilolíticas. Porém não foi observado aumento do pH no conteúdo 

gástrico e, consequentemente, prevenção de gastrites. 

Assim, conclui-se que a incidência de lesões gástricas foi influenciada pelo 

manejo de desmame, onde potros desmamados em piquete apresentaram maior 

diminuição dos índices de lesões em relação aos potros desmamados em baia. 
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7.2 CORTISOL PLASMÁTICO 

 

No atual estudo, foi observado aumento das variações do índice circadiano de 

cortisol no dia do desmame, com ênfase para indivíduos desmamados em baia, chegando 

a 87,5% de potros estressados. Estudos recentes (BRUSCHETTA et al., 2017; WULF et 

al., 2018) corroboram com este achado, onde potros desmamados de forma abrupta 

apresentaram maiores níveis de estresse, ou seja, respostas neuroendócrinas mais altas no 

dia do desmame, quando comparado ao método gradual/progressivo. Hipoteticamente, de 

forma contrária ao ocorrido no tratamento piquete, a elevada porcentagem de potros 

estressados em baia, no dia do desmame, comprometeu a diminuição dos índices de lesões 

gástricas no decorrer dos 15 dias pós desmame. 

Após 15 dias da separação das éguas, houve queda no número de potros 

estressados em ambos os tratamentos. Eventualmente, após esse período, os indivíduos 

estariam retornando à homeostase. Resultados compatíveis foram relatados por Lansade 

et al. (2004), onde a reatividade dos potros, pós desmame, ocorreu entre 12 e 21 dias. 

Período este onde a variação do ciclo circadiano de cortisol plasmático se normalizou, 

apresentando diminuição menor à 30%, havendo o retorno de seu comportamento normal. 

Contudo, no presente estudo, apesar de ambos os tratamentos apresentarem 

aumento de variação maior à 30% dos índices circadianos de cortisol após 15 dias do 

desmame, a porcentagem de potros estressados desmamados em piquete foi maior em 

relação à potros embaiados. Em um estudo proposto por McBride & Mills (2012), 

mencionam que o temperamento e a índole podem interferir no ambiente em que o 

indivíduo se encontra. O temperamento existe como uma predisposição relativamente 

estável na vida adulta, que é moldada tanto pelo genótipo quanto pela experiência inicial 

enquanto potro, influenciando as escolhas comportamentais para certos tipos de ação em 

um ambiente predisponente. Isso pode promover respostas psicológicas que impactam 

negativamente no desempenho, provocando variações do cortisol e consequentemente 

estresse (XIAO et al., 2015; MCGREEVY et al., 2018). Além disso, segundo observações 

de Wulf et al. (2018), a reação emocional da separação maternal pode ser mais intensa 

em alguns potros que, no presente estudo, possivelmente contribuiu à complexidade de 

retorno à homeostase dentro do período de 15 dias pós desmame, independentemente do 

método utilizado (desmame em piquete ou baia). 
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Com tudo, conclui-se que os níveis de cortisol plasmático e, consequentemente, o 

estresse, foram influenciados pelo manejo de desmame, onde potros desmamados em baia 

apresentaram maior variação do ciclo circadiano de cortisol no dia do desmame. 

 

7.3 GASTRINA PLASMÁTICA 

 

Os resultados indicam que o HCL, além de ser secretado constantemente em 

quantidades variáveis ocorrendo mesmo sem a presença de alimento (RIBEIRO et al., 

2019), possivelmente, também ocorreu independentemente do estresse que o potro foi 

submetido. Uma vez que a gastrina, hormônio peptídeo responsável pela sua secreção 

(WICKENS et al., 2013), não foi alterada no atual estudo. 

Contrariamente, em citação anterior (WILSON et al., 2007), foi relatado que 

potros recebendo dieta composta predominantemente de fibras, após o desmame, 

apresentaram aumento dos níveis de gastrina. Pressupondo que, enquanto houver bolo 

alimentar no estômago, o ácido gástrico será tamponado, e isso, supostamente, induziu o 

aumento de gastrina para secreção de HCL. 

Da mesma forma, Smyth et al. (1989) observaram que as concentrações de 

gastrina no sangue podem aumentar em neonatos e equinos jovens, alterando-se conforme 

a idade. Sendo que o tipo de alimento ingerido pode interferir nas concentrações de 

gastrina em equinos até 3 meses de idade, onde que alimentação exclusivamente líquida 

associada ao tempo de esvaziamento gástrico, pode resultar em aumento dos níveis de 

gastrina no sangue (SMYTH et al., 1989). No atual estudo, em decorrência da utilização 

de potros mais velhos (aproximadamente 5 meses de idade), alimentando-se com 

volumoso e concentrado, não houve alteração nos níveis de gastrina. Supostamente 

devido ao fato da ingestão, predominantemente, de alimentos sólidos, e o estabelecimento 

do tempo de esvaziamento gástrico igual ou semelhante de cavalos adultos. 

Deste modo, entende-se que variações de gastrina plasmática não ocorreram em 

virtude do estresse do desmame, onde, supostamente, a secreção de HCL permaneceu-se 

constante. 
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7.4 PARÂMETROS ZOOTÉCNICOS 

 

Semelhante aos resultados encontrados no estudo vigente, McCall et al. (1987) 

observaram que potros desmamados por método abrupto podem não apresentar alterações 

no peso, quando complementados com ração de creeper durante a fase lactacional, 

apresentando variações somente para potros que não consumiram creeper na fase de 

lactação, tendo aumento superior nos primeiros 15 dias pós desmame. No atual estudo, o 

fornecimento de creeper para equinos jovens no período lactacional minimizou o efeito 

materno decorrente da produção e qualidade do leite, tornando o potro menos dependente 

da mãe e complementando/auxiliando no requerimento nutricional diário. 

Para variáveis relacionadas ao crescimento do indivíduo (altura de cernelha, 

perímetro torácico, perímetro de joelho, perímetro de canela), o microbioma 

gastrointestinal do potro, possivelmente, contribuiu para a minimização dos prejuízos 

oriundos da gastrite e do desmame. Estudos começaram a entender quais populações 

microbianas compreendem microbiomas estomacais e intestinais saudáveis, e como eles 

podem mudar quando o potro não depende mais do leite materno, como principal fonte 

de alimento (BORDIN et al., 2013; QUERCIA et al., 2019). Em um estudo recente 

(TORRE et al., 2019), foi observado que a diversidade da microbiota pode estar 

estabelecida a partir de 60 dias de vida do potro, uma vez que a diversidade microbiana 

nas fezes dos potros aos 60 dias, no dia do desmame, e amostras maternas no primeiro 

dia do nascimento, são semelhantes. Em contra partida, foi observado menor diversidade 

no dia 7 e 28, não indicando estabelecimento microbiano antes do primeiro mês de vida 

do potro. 

Da mesma forma, no atual estudo, o fator ambiente supostamente provocou 

estresse metabólico nos potros, em ambos os tratamentos, contribuindo para a não 

manifestação de diferença entre as curvas de crescimento. Onde potros desmamados em 

piquete, apesar de consumirem o volumoso e concentrando após 7 horas da retirada de 

suas mães, demonstraram comportamento de agitação intensa, com relinchos e galopes 

constantes, dentro das primeiras 24 horas. Consequentemente, o esforço proporcionou 

aumento das exigências nutricionais diárias (GEOR & HARRIS, 2014; CINTRA, 2016), 

no qual, eventualmente, não foram atingidas no primeiro dia do desmame. Com ideia 

semelhante, os potros desmamados em baia não consumiram alimento (volumoso e 

concentrado) dentro das primeiras 24 horas pós desmame. Isso, possivelmente, também 
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promoveu impacto na curva de crescimento e colaborou para a não manifestação de 

diferença no desenvolvimento entre os tratamentos. 

Com objetivo semelhante, citações anteriores (WARREN et al., 1998; ROGERS 

et al., 2004) relatam que o desmame abrupto, independendo do método utilizado (piquete 

e baia), potencializam a incidência de desvios na curva de crescimento dos potros, 

principalmente associados ao primeiro mês pós desmame. 

No que se refere à deposição de gordura dos potros (ECC), o adequado manejo 

nutricional utilizado no estudo, pré e pós desmame, eventualmente, foi suficiente para 

minimizar possíveis alterações no período de separação de égua e potro. Corroborando, 

Coleman et al. (1999) observaram que o fornecimento de ração de creeper a potros 

extensivamente manejados durante a lactação, os permite aceitáveis ganhos de peso na 

fase lactacional e proporciona mantença do escore de condição corporal após o desmame. 

O tempo de fornecimento do suplemento, no presente estudo, possivelmente, 

contribuiu para a não manifestação de efeitos significativos para parâmetros zootécnicos. 

Sendo que, nutricionalmente, diferenças significativas para promotores de crescimento 

são observadas somente após 60 dias de utilização do manejo nutricional empregado, seja 

em relação ao manejo dietético ou suplemento utilizado (FRAPE, 2008). Como a 

utilização do suplemento alimentar não apresentou efeito sobre a saúde gástrica, 

eventualmente, não houve impacto sobre parâmetros zootécnicos de crescimento. 

Assim sendo, conclui-se que o manejo de desmame não impactou na diferença 

entre os parâmetros zootécnicos dos potros. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que ocorrências de gastrite podem ser observadas antes do desmame, 

sendo que a incidência foi influenciada pelo manejo. Não houve impacto no 

desenvolvimento dos potros, e a utilização de suplemento alimentar como prevenção às 

inflamações de mucosa gástrica não apresentou efeitos. 
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