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1.Resumo 

O termo probiótico caracteriza um suplemento alimentar à base de microrganismos 

vivos o qual, sendo consumido, pode melhorar os movimentos peristálticos do 

intestino, aumentando a absorção de nutrientes e prevenindo ou controlando 

infecções intestinais. Na criação de equinos para fins esportivos, torna-se 

necessário o maior aproveitamento de nutrientes fornecidos pela dieta. O presente 

trabalho tem por objetivo verificar os benefícios da suplementação da deita de 

equinos com simbióticos Saccharomyces cervisae + MOS 

(mananooligossacarídeo), através da avaliação de leucócitos e linfócitos 

circulantes, da glicemia e da eliminação de nutrientes nas fezes. Coletas de fezes 

e de sangue periférico foram realizadas em períodos específicos para dosagens 

glicêmicas, avaliações bromatológicas e hematológicas dos animais controle, 

submetidos à dieta convencional e dos animais experimentais, suplementados com 

simbióticos. Os resultados preliminares demonstraram a manutenção dos níveis 

glicêmicos dentro dos esperados, o aumento dos neutrófilos totais, diminuição dos 

linfócitos e aumento da digestibilidade global dos nutrientes.  

2.Introdução 

Probióticos são caracterizados como suplemento alimentar (carboidratos 

não-digeríveis) à base de microrganismos vivos o qual, sendo consumido, pode 

melhorar os movimentos peristálticos do intestino, aumentando a absorção de 

nutrientes e prevenindo ou controlando distúrbios intestinais (1,2). Já os 

simbióticos, são substâncias utilizadas na alimentação animal composta de 

probiótico mais prebiótico.  

Administrar bactérias e leveduras buscando-se aumento da produtividade 

em um animal saudável, pouco sujeito a lesões de manejo e nutricional, pode nem 

sempre, ter o resultado esperado, isto é, em condições ideais para o animal, a 

eficácia do probiótico pode ser pouco perceptível. Por outro lado, em virtude das 

condições nem sempre ideais a que os equinos são submetidos, com variações na 

dieta, manejo e atividade diária, além do próprio estresse da rotina de treinamento 

e, principalmente, das competições, acreditamos que a oferta de probiótico possa 

ser uma ótima maneira de reduzir os problemas decorrentes desses erros e 

oscilações no dia a dia do animal (3). Assim, na criação de equinos para fins 

esportivos, torna-se necessário o maior aproveitamento de nutrientes fornecidos 



pela dieta, haja vista que o alcance de uma melhor performance está direta e 

indiretamente relacionado à maior capacidade de aproveitamento dos nutrientes e 

consequente, melhor capacidade metabólica energética, culminando em um maior 

rendimento em suas atividades.  

3.Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo verificar os benefícios da 

suplementação da dieta de equinos com simbióticos Saccharomyces cervisae + 

MOS (mananooligossacarídeo), através da avaliação de leucócitos e linfócitos 

circulantes, da glicemia e da eliminação de nutrientes (fibras, FDA, FDN, proteína, 

gordura e minerais) nas fezes. 

4.Metodologia 

Serão avaliados 18 animais equinos, oriundos do Campus V de um Centro 

de Pesquisas Universitário, na cidade de Jaguariúna, SP, submetidos a atividade 

física diária média ou intensa, de ambos os sexos, entre 5 e 20 anos, da raça Quarto 

de milha e com peso médio de 450 kg. Os animais serão divididos em dois grupos 

aleatoriamente. O grupo controle, composto por 8 animais será alimentado com 

dieta convencionalmente utilizada. Já o grupo experimental, composto por 10 

animais, terá um acréscimo à dieta de 20g/dia de suplemento simbiótico comercial 

composto de Saccharomyces cervisae + manano-oligosacarídeo (MOS). A 

execução do trabalho está dividida em 2 experimentos, sendo: 1ª experimento 

(duração 60 dias) - avaliação da presença de nutrientes nas fezes dos animais, 

antes e após o consumo de simbióticos. Serão coletadas fezes 3 vezes ao dia em 

horários diferentes. Estas coletas têm por objetivo a avaliação dos nutrientes 

excretados pelos animais em sua dieta convencional. Na sequência, todos os 

animais receberão uma dieta equilibrada (recomendada por veterinários) por 7 dias, 

sem administração de simbióticos.  

Entre os dias 8 e 11, serão novamente recolhidas as fezes diárias dos 

animais. A partir do dia 11, todos os animais do grupo experimental receberão 20g 

do produto simbiótico (na forma de pó) adicionados à alimentação diária, por 10 

dias. Entre o 11º ao 20º dia, e nos dias 40 e 60, as fezes serão novamente 

coletadas, de ambos os grupos, nas mesmas condições da etapa anterior, para 

reavaliação dos mesmos nutrientes anteriormente observados, a fim de analisar o 

efeito do simbiótico no aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. 



2ª experimento (Duração 60 dias) – Consiste na colheita de amostras de sangue 

periférico para análises dos leucócitos e linfócitos e avaliação da glicemia. Estas 

colheitas serão realizadas antes do consumo de simbióticos e depois nos dias 20, 

40 e 60 (pós inclusão do simbiótico na dieta dos animais do Grupo experimental). 

Este trabalho foi autorizado pelo CEUA (Comitê de Ética em Pesquisa Animal da 

UniFAJ) sob o número 037/2016. 

5. Desenvolvimento 

Até o momento, foram realizadas 4 coletas de amostras (sangue e fezes) no 

Campus V da UniFaj em Jaguariúna- SP, em um intervalo de 20 dias entre cada 

uma delas. Na primeira coleta, os animais não haviam recebido suplementação. 

Nas seguintes, o grupo experimental recebeu suplementação junto com sua dieta. 

Foram realizadas as análises bromatológicas das fezes coletadas na 1ª, 2ª e 3ª 

amostra, estando a 4ª a concluir-se. Todas as fezes coletadas foram submetidas 

aos procedimentos de avaliação de cinzas, umidade, proteína bruta, fibra bruta e 

extrato etéreo pela fórmula de bligh-dyer. As amostras de sangue foram submetidas 

à confecção de esfregaços para avaliação e contagem manual de linfócitos e 

neutrófilos e dosagem glicêmica, por meio de teste enzimático da glicose oxidase. 

6.Resultados preliminares 

A análise dos resultados obtidos até o momento, demonstram que em 

comparação aos animais não suplementados, o Grupo experimental teve um 

aumento significativo da contagem de leucócitos e uma diminuição dos linfócitos. 

Os níveis de glicose apresentaram variações dentro dos padrões da normalidade, 

em ambos os grupos. Quanto a digestibilidade dos nutrientes, houve um aumento 

muito significativo nos animais suplementados (maior absorção dos nutrientes), 

quando comparados ao grupo controle.  
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