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RESUMO 

 
 

WAJNSZTEJN, H. Minerais orgânicos na prevenção de hiperparatireoidismo nutricional 
secundário em equinos. 2010. [Prevention of secondary nutritional hyperparathyroidism in 
horses using organic minerals] 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade 
de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2010. 
 

 

Não é raro criar equinos em áreas onde baixo teor de fósforo, indisponibilidade de cálcio e 

teor de oxalato nas plantas podem levar a desequilíbrios resultando em hiperparatireoidismo 

nutricional secundário. Normalmente, os minerais atuam no organismo na forma orgânica e 

não inorgânica, porém, ainda há controvérsia na literatura quanto ao uso de minerais 

orgânicos. Objetivando-se avaliar o efeito da adição de ácido oxálico na dieta, causando 

desequilíbrio entre cálcio e fósforo em potros, e se dietas com minerais orgânicos, quando 

comparadas a dietas com minerais inorgânicos, seriam capazes de evitar esse desequilíbrio e 

evitar o desenvolvimento da patologia, analisaram-se: pesos dos animais, parâmetros 

sorológicos, concentrações minerais nos pêlos, densidade mineral óssea e biópsias ósseas. 

Utilizaram-se 24 potros, sem raça definida, com idade entre 18 e 24 meses. Cada tratamento 

foi composto por 6 potros (3 machos e 3 fêmeas), totalizando 4 tratamentos, em delineamento 

inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo, em arranjo fatorial 2x2: 

suplementação com minerais orgânicos ou minerais inorgânicos, e presença ou ausência de 

oxalato na dieta. A colheita de amostras foi realizada em 150 dias, sendo a pesagem a cada 15 

dias, os parâmetros sorológicos, mineralogramas capilares e densitometrias ósseas a cada 30 

dias, e biópsias ósseas a cada 75 dias. Os resultados demonstraram aumento linear dos pesos 

em relação aos períodos, independente dos tratamentos e não foram observadas diferenças 

significativas nos hemogramas dos animais no período experimental. Houve diferença no 

paratormônio (PTH) plasmático entre o grupo tratado com minerais inorgânicos + oxalato em 

relação aos outros tratamentos. O hormônio calcitonina não diferiu entre tratamentos e 

durante períodos, assim como os minerais lítio, molibdênio, zinco, escândio, ouro, prata, 

tungstênio, zircônio, bário, berílio, cádmio, chumbo e mercúrio (dosados por mineralograma 

capilar). Foi observada diferença na concentração capilar de cálcio, enxofre, boro, cobre e 

estrôncio em relação aos períodos, independente dos tratamentos. As médias das 

concentrações capilares de manganês, no tratamento com minerais inorgânicos + oxalato não 

apresentaram diferenças entre períodos; porém nos outros tratamentos, assim como nos 



 

minerais fósforo, magnésio, potássio, silício, sódio, cobalto, cromo, ferro, selênio, titânio, 

alumínio e níquel houve efeito quadrático em relação aos períodos. Quanto à densidade 

mineral óssea do III metacarpiano, não foi observada diferença entre tratamentos, nem entre 

sexos. Foi observado efeito de período na mobilização de cálcio, fósforo e magnésio nos 

ossos, independente dos tratamentos. A partir dos resultados desse estudo, pode-se concluir 

que o modelo de indução de desequilíbrio entre cálcio e fósforo com inclusão de oxalato de 

potássio é efetivo e produz o resultado esperado. A suplementação mineral é capaz de 

aumentar a densidade mineral óssea, em potros, independente da fonte e do sexo. A criação de 

desequilíbrio mineral através da inclusão de oxalato de potássio diminui concentrações de 

cálcio, fósforo e magnésio nos ossos, independente da fonte suplementada. Potros 

suplementados com minerais orgânicos, mesmo quando desafiados com a inclusão de oxalato 

de potássio na dieta, mantém níveis de PTH plasmáticos estáveis, demonstrando melhor 

resistência ao desequilíbrio entre cálcio e fósforo e evitando o desenvolvimento da 

osteodistrofia fibrosa. 

 

Palavras-chave: Cálcio. Fósforo. Osteodistrofia. Potros. Quelatos. 



 

ABSTRACT 

 

 

WAJNSZTEJN, Henry. Prevention of secondary nutritional hyperparathyroidism in 
horses using organic minerals. [Minerais orgânicos na prevenção de hiperparatireoidismo 
nutricional secundário em eqüinos] 2010. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, Pirassununga, 
2010. 

 

 

Not uncommonly, the creation of horses in areas where the low phosphorus content, the 

unavailability of calcium and oxalate levels in plants can lead to imbalances resulting in 

nutritional secondary hyperparathyroidism. Minerals exert their functions in the body almost 

entirely as chelated minerals, and not as inorganic ion, however, there is still much 

controversy in the literature regarding the use of organic minerals. Aiming to evaluate 

whether the addition of oxalic acid in the diet could induce an imbalance between calcium and 

phosphorus in foals, and if the diet with organic minerals, compared with diet with inorganic 

minerals, would be able to avoid this imbalance and prevent the development of pathology, 

serological parameters, mineral concentrations in hair, bone mineral density and bone biopsies 

were analyzed. It was used 24 crossbred foals, aged between 18 and 24 months. Each 

treatment consisted of 6 foals (three males and three females), totaling four treatments in a 

completely randomized design with repeated measures on time, in a 2x2 factorial 

arrangement: supplementation with minerals organic or not (inorganic minerals), and presence 

or absence of oxalate in the diet. Sampling was conducted over a period of 150 days, and the 

animal were weighed every 15 days, the serological parameters, bone densitometry and hair 

analysis collected every 30 days, and bone biopsies every 75 days. The results showed a linear 

increase of the weights trough the periods, regardless of the treatments, and there were no 

significant differences in blood counts of animals in the experimental period. The values of 

parathyroid hormone (PTH) showed no difference between the group treated with inorganic 

minerals + oxalate in relation to other treatments, and in this treatment, the average was 5.75 

times higher than the averages of other treatments. The results showed that the hormone 

calcitonin did not change between treatments and periods as well as the mineral lithium, 

molybdenum, zinc, scandium, gold, silver, tungsten, zirconium, barium, beryllium, cadmium, 

lead and mercury (measured by hair analysis). Difference was observed in hair concentration 

of calcium, sulfur, boron, copper and strontium during periods, regardless of treatments. The 



 

hair’s average concentration of manganese in treatment with inorganic minerals + oxalate did 

not differ during periods, but the other treatments, as well as the minerals phosphorus, 

magnesium, potassium, silicon, sodium, cobalt, chromium, iron, selenium, titanium, 

aluminum and nickel showed quadratic effects for the periods. No difference was observed 

between treatments or between sexes on III metacarpal bone mineral density during the study 

period. A period effect was observed in the mobilization of calcium, phosphorus and 

magnesium in bone, independent of treatments. With the results of this study, we can 

conclude that the model of induced imbalance between calcium and phosphorus with addition 

of potassium oxalate is effective and produces the expected result. The mineral 

supplementation can increase bone mineral density in foals, regardless of source and sex. The 

creation of mineral imbalance by adding potassium oxalate decreases the concentration of 

calcium, phosphorus and magnesium in the bones of foals, regardless of source supplemented. 

Foals supplemented with organic minerals, even when challenged with the addition of 

potassium oxalate in the diet, maintains levels of plasma PTH stable, showing more resistance 

to the imbalance between calcium and phosphorus and avoiding the development of fibrous 

osteodystrophy. 

 

Keywords: Calcium. Chelated. Foals. Osteodistrophy. Phosphorus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos anteriores sobre exercício eram estimulados pelo papel que o cavalo exerce 

na agricultura. Hoje, eles são amplamente utilizados para recreação e esporte, e o leque de 

atividades está sendo cada vez mais diversificado. Uma variedade de raças de cavalos atletas 

está envolvida com diferentes modalidades esportivas, como o Puro Sangue Inglês (PSI), o 

Quarto de Milha, o Árabe, em modalidades como Corridas, Enduro, Salto, Concurso 

Completo de Equitação, Volteio, Adestramento, Rodeio, Tambor e Baliza e Pólo 

(HODGSON; ROSE, 1994). 

O maior objetivo de se criar cavalos hoje é produzir atletas saudáveis (DUREN, [200-

]). Muitos cavalos iniciam sua carreira atlética antes mesmo de atingirem a maturidade, como 

os PSI, que começam o treinamento por volta dos 18 meses de vida e correm, muitas vezes, 

antes de atingirem dois anos de idade. Alimentar esse tipo de cavalo é um grande desafio, pois 

os nutrientes devem suprir as necessidades de crescimento e do exercício (PAGAN, 1998). 

Não podemos esperar milagres da nutrição em geral, ou de um único nutriente, 

fornecido a um cavalo mal condicionado, mas uma alimentação correta (baseada no 

requerimento específico para cada categoria e na disponibilidade da matéria-prima) pode 

auxiliar no desempenho esportivo (MEYER, 1987). 

Por outro lado, distúrbios nutricionais são responsáveis por alterações metabólicas que 

acarretam doenças em diferentes sistemas do organismo (PUOLI-FILHO, 1999; HINTZ, 

2000; ESTEPA et al., 2006). Os desequilíbrios de nutrientes mais comuns em cavalos incluem 

ingestão de energia em excesso, e deficiências ou excessos de proteínas, macrominerais e 

minerais traço (NRC, 2007). Desequilíbrios na relação entre cálcio (Ca) e fósforo (P), por 

exemplo, podem induzir alterações ósseas (PUOLI-FILHO, 1999; HINTZ, 2000; ESTEPA et 

al., 2006), uma vez que níveis adequados desses minerais na dieta são essenciais para a 

mineralização e o crescimento dos ossos (McILWRAITH, [200-]).  

Existem diversos mecanismos que influenciam o metabolismo mineral nos eqüinos e o 

entendimento desses fatores é essencial (MEACHAM, 1984). Na prática alimentar, esses 

desequilíbrios entre Ca e P são muito fáceis de acontecer. Essa situação parece ser muito 

comum, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, principalmente na Ásia e na 

Austrália (LAWRENCE, 1994). 

No Brasil central, especialmente nas áreas de cerrado, a Brachiaria humidicola 

praticamente constitui-se na única opção de pastagem cultivada para a alimentação de eqüinos 
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de serviço, tendo em vista sua boa aceitação, adaptação a solos de alta acidez e propagação 

por sementes ou mudas (NUNES et al., 1990). 

Da mesma maneira, algumas pastagens, tais como Setaria anceps, Cenchrus ciliaris, 

Panicum maximum cultivar Aruana var. trichoglume, Pennisetum clandistinum e Brachiaria 

sp. apresentam em sua estrutura um composto denominado oxalato que, ao ser absorvido pelo 

organismo, une-se a cátions divalentes (como o cálcio e o magnésio), diminuindo a 

disponibilidade e utilização desses minerais (HINTZ et al., 1984; MIYASAKI et al., 2003; 

MÉNDEZ; RIET-CORREA, 2007). O NRC (2007) ainda inclui Paspalum spp., Setaria 

italica, Pennisetum spp., Setaria incrassate, Digitaria recumbens e Setaria sphacelata como 

forragens que apresentam excessivas quantidades de oxalato. 

Tradicionalmente, os sais minerais são suplementados às dietas dos animais como sais 

inorgânicos, porém, fontes orgânicas (ou quelatos dos minerais) têm sido utilizadas devido à 

sua perspectiva de serem mais biodisponíveis (MABE, 2001). Clydesdale (1998) propõe uma 

melhor absorção pela mucosa intestinal, sendo que um ligante forma um composto solúvel 

com o mineral. 

A ingestão inadequada de Ca, ou a ingestão excessiva de P ou oxalato, reduzem a 

concentração plasmática do Ca, podendo levar ao desenvolvimento de hiperparatireoidismo 

nutricional secundário (HNS) (STASHAK, 1994). O paratormônio (PTH) juntamente com a 

calcitonina e o calcitriol (vitamina D ativa) são os responsáveis pela regulação da 

concentração do cálcio nos líquidos extracelulares. A principal função do PTH é manter a 

concentração plasmática do Ca (BARBER, 2004). Essa modificação na homeostase mineral, 

resultado de disfunção nas glândulas paratireóides, pode induzir os eqüinos à perda de massa 

óssea e conseqüente substituição do tecido ósseo por tecido conjuntivo fibroso (PUOLI-

FILHO, 1999). 

Os mecanismos homeostáticos são bastante eficazes para manter os níveis séricos de 

Ca e P (STASHAK, 1994), mas para uma avaliação mais abrangente da relação entre esses 

minerais e da condição corporal, pode-se utilizar a análise do pêlo (WYSOCKI; KLETT, 

1971) e a densidade óptica em imagem radiográfica (LOUZADA et al., 1997). 

A análise do cabelo humano já é extensivamente utilizada para diversas finalidades, 

como por exemplo, no diagnóstico da exposição a metais pesados. Em eqüinos, os potenciais 

benefícios dessa análise só podem ser comprovados se as concentrações medidas no pêlo 

forem indicativas do estado corporal, refletindo desequilíbrios nutricionais (WYSOCKI e 

KLETT, 1978). Com o avanço no conhecimento, há necessidade de diagnósticos mais 

precisos em determinadas alterações que afetam o tecido ósseo, e por essa razão, diversas 
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técnicas são utilizadas, como a análise da densidade mineral óssea (DMO) (LOUZADA et al., 

1997). 

Apesar da DMO ser um método não-invasivo, o conteúdo das cinzas ósseas é 

provavelmente a técnica mais efetiva para estimar a quantidade de minerais nos ossos 

(KAREN et al., 2000). O Ca, o P e o magnésio (Mg) são macrominerais essenciais ao 

crescimento e desenvolvimento ósseo, e devido ao fato dos cavalos serem utilizados em 

esportes, a estrutura óssea é fundamental (MEACHAM, 1984). 

É muito claro que os custos associados às doenças ortopédicas do desenvolvimento em 

eqüinos são enormes. Isso inclui custos para um diagnóstico definitivo, para o tratamento e 

prevenção, a retirada do animal da venda, redução do preço de venda e para manter as 

pesquisas, com a finalidade de determinar as causas e prevenir tais doenças (FIRTH, [200-]).  

Ainda há muita controvérsia na literatura no que diz respeito ao uso de minerais 

orgânicos e nas avaliações de biodisponibilidade e estabilidade da molécula em relação aos 

minerais inorgânicos (SECHINATO, 2003). 

Analisando parâmetros sorológicos, concentrações minerais nos pêlos de potros, 

densidade mineral óssea e biópsias para quantificação de minerais diretamente nos ossos, esse 

projeto teve por objetivos avaliar o efeito da adição de ácido oxálico na dieta, na indução de 

desequilíbrio entre cálcio e fósforo, tanto no grupo suplementado com minerais orgânicos, 

quanto no suplementado com minerais inorgânicos e, a partir disso, comparar se a dieta com 

minerais orgânicos, quando comparada com a dieta com minerais inorgânicos, é capaz de 

evitar o desenvolvimento da patologia. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Os ossos 

 

 

O esqueleto é o tecido conjuntivo primário de suporte dos vertebrados e é constituído 

de ossos com formas e tamanhos diferentes. O osso é dinâmico por toda a vida, modificando 

sua estrutura em resposta aos estresses internos e externos. Difere de outros tipos de tecido 

conjuntivo por seu elevado conteúdo mineral, o qual é responsável por sua dureza e rigidez 

(HAYS; SWENSON, 1996). 

Ainda de acordo com os autores, quatro tipos diferentes de células estão associados 

especificamente com os ossos: os osteoblastos, cuja função primária é a síntese e secreção de 

componentes da matriz orgânica óssea, tais como o colágeno; os osteócitos, derivados dos 

osteoblastos e circundados pela matriz orgânica e com potencial tanto para formar o tecido 

ósseo, como para reabsorver a superfície óssea; os osteoclastos, localizados no citoplasma e 

responsáveis pela reabsorção óssea; e as células de revestimento que podem ser precursoras 

de osteoblastos e recobrem as superfícies em processo de formação ou reabsorção ósseas, 

separando-as dos fluidos extracelulares. 

A forma do osso está intimamente ligada às funções a que esse se destina, podendo ser 

classificado em ossos longos, curtos ou chatos (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). Os ossos 

longos se desenvolvem a partir de uma cartilagem por um processo de ossificação 

endocondral. Nos fetos os ossos são totalmente compostos por cartilagem. Os centros de 

ossificação se desenvolvem no centro dos ossos longos (diáfises) e também nas terminações 

desses ossos (epífises). Entre esses dois centros de ossificação fica localizada a placa 

epifisária, também chamada de fise, e é isso que permite que o osso continue crescendo em 

comprimento após o nascimento (McILWRAITH, [200-]). 

O desenvolvimento ósseo nos animais pode ser medido pelo crescimento em 

comprimento dos ossos longos, crescimento da diáfise, presença ou ausência de 

anormalidades macro e microscópicas e mineralização óssea. O crescimento e a maturação do 

osso ocorrem quando a matriz protéica da estrutura é mineralizada, então fatores que 

influenciam a síntese da cartilagem e sua mineralização são de grande importância para o 

desenvolvimento de um sistema esquelético saudável (OTT; ASQUITH, 1989). 
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O manejo de um potro em crescimento consiste, primariamente, no controle da dieta e 

dos exercícios. A formação de um osso funcional requer a chegada do material correto, na 

proporção certa, numa taxa correta e de um estímulo apropriado. Se algum desses fatores 

estiver em desequilíbrio há uma grande chance de ocorrer má formação óssea (BRAMLAGE, 

[200-]). 

O crescimento ósseo é muito rápido em potros e no período após o desmame. 

Qualquer alteração óssea nessa fase do desenvolvimento pode ter grande impacto na 

resistência óssea numa fase da vida mais tardia. Além disso, o exercício controlado pode ser 

vantajoso durante o crescimento ósseo, pois é mais responsivo a adaptações nessa fase do que 

será quando estiver maduro. Isso proporcionará mais força ao osso para suportar os treinos e 

competições futuras (BELL et al., 2001). 

 

 

2.2 Cálcio e fósforo 

 

 

O cálcio (Ca) e o fósforo (P) compreendem cerca de 70% do conteúdo mineral do 

corpo, 30 a 50% dos minerais do leite (LEWIS, 2000), e aproximadamente 90% do esqueleto 

dos animais em crescimento. Quantidades adequadas desses elementos numa proporção certa 

devem ser mantidas pela dieta. Quantidades inadequadas ou proporções incorretas podem 

resultar em várias patologias ósseas. Enquanto isso é importante para todas as espécies, é de 

fundamental importância para os eqüinos, pois a sanidade dos ossos é necessária para o seu 

desempenho esportivo (WYSOCKI; KLETT, 1971). 

A grande maioria do Ca orgânico (99%) está localizada nos ossos e dentes, sendo o 

primeiro deles o órgão de reserva do elemento. Parte do Ca presente no plasma está sob a 

forma livre ionizável e o restante ligado a proteínas, especialmente a albumina (ORTOLANI, 

1996).  

O Ca é o elemento presente em maior quantidade na molécula de hidroxiapatita 

(ORTOLANI, 1996), sendo que nos eqüinos, os ossos são constituídos por, aproximadamente, 

35% de Ca (NRC, 2007). Além dessa função estrutural, o Ca está diretamente ligado à 

contração muscular, através do controle da liberação de trifosfato de adenosina (ATP) no 

sistema actina-miosina. Também regula a contração da musculatura cardíaca e lisa. Ainda 

controla, indiretamente, a passagem de estímulos nervosos pelo neurônio e a passagem do 
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impulso nervoso pela placa neuromuscular, através da liberação de acetilcolina (ORTOLANI, 

1996). 

O Ca dos ossos está em intercâmbio constante com o Ca dos líquidos extracelulares 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). Para Nielsen et al. (1998), a dinâmica da troca que 

ocorre no sistema esquelético em equinos jovens põe em dúvida a quantidade necessária de 

minerais durante o período crítico de crescimento e treinamento. 

Existe um mecanismo duplo de mobilização de Ca depositado nos ossos. O primeiro é 

puramente físico e representado pela simples transferência dos íons dos cristais de 

hidroxiapatita para o líquido intersticial, do qual o Ca passa para o sangue. O segundo 

mecanismo é de ação mais lenta sobre o tecido ósseo e utiliza o hormônio da glândula 

paratireóide, o paratormônio, para liberação de fosfato de Ca e aumento da calcemia 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). 

Assim como o Ca, cerca de 80% do total do P no organismo encontram-se presentes 

nos ossos e dentes. Os outros 20% se distribuem principalmente no interior das células 

sanguíneas, hepáticas e de outros órgãos, sendo baixos os níveis de P nos fluidos 

extracelulares. Além da sua participação na estrutura óssea, o fósforo participa, ainda, da 

estrutura bioquímica de grande número de moléculas, como os fosfolipídeos responsáveis 

pela metabolização de gorduras e enzimas. Outra função importante é a conservação e captura 

de energia no sistema biológico, armazenada sob a forma de tri-fosfato de adenosina (ATP) e 

gerada através da fosforilação oxidativa na cadeia respiratória dentro da mitocôndria 

(ORTOLANI, 1996). 

O P é importante na transferência da energia relacionada ao metabolismo celular e na 

constituição do tecido ósseo, e contribui para estabelecer e manter a pressão osmótica e o 

equilíbrio ácido-básico dos animais (MURAKAMI, 2006).  

O fornecimento de P na dieta pode ser na forma inorgânica como mono, di ou 

trifosfato, ou na forma orgânica como fitatos, fosfolipídeos ou fosfoproteínas, sendo 

absorvidos no intestino delgado dos animais na forma de ortofosfato (PO4) por difusão 

simples, seguindo gradiente de concentração ou transporte ativo na dependência de vitamina 

D e sódio (PIZZOLANTE, 2000).  

A absorção de P depende da constituição da dieta, da quantidade e forma de P 

ingerido, e da idade dos animais (NRC, 2007). A alimentação de equinos com níveis de P 

reduzidos, na medida do possível, diminui o impacto ambiental e a área de terra necessária 

para estrume (OLIVEIRA et al., 2008). Dietas com baixo P ocasionam alterações no 

metabolismo que permitem a secreção de substâncias que promovem a otimização da 
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absorção do P intestinal. A vitamina D é uma das substâncias responsáveis e aumenta a 

absorção do P no intestino. Além da ação intestinal também proporciona a reabsorção do P 

nos túbulos renais como forma de adaptação à escassez de P dietético. No entanto, a absorção 

não depende somente da presença na dieta e sim da disponibilidade do P ingerido (ROSOL; 

CAPEN, 1997). Considerando-se o alto custo associado às diferentes formas de 

suplementação com P e o risco de contaminação ambiental, deve-se evitar o uso da forma 

inorgânica (OLIVEIRA et al., 2008). 

As concentrações séricas de P são diretamente relacionadas ao consumo dietético. 

Portanto, o consumo de dietas contendo altas quantidades de P resultará em hiperfosfatemia. 

Essa hiperfosfatemia reduz as concentrações séricas de Ca e suprime a habilidade do PTH em 

estimular a ativação renal da vitamina D, diminuindo ainda mais a eficiência de absorção 

digestiva (NRC, 2007). 

Em cavalos, sugere-se que haja uma diferença nos mecanismos regulatórios da 

vitamina D, comparado a outras espécies (NRC, 2007). Entretanto, o mecanismo 

homeostático que mantém constante a concentração de Ca extracelular abrange 3 hormônios 

(PTH, calcitonina e vitamina D), 3 sistemas (ossos, intestinos e rins) e um receptor do íon 

Ca2+ (ROURKE et al., 2009). 

Na prática alimentar, deficiências, excessos ou desequilíbrios entre Ca e P são muito 

fáceis de acontecer. Muitos proprietários e treinadores de cavalos ignoram a importância da 

existência de uma correta relação entre Ca e P e que a combinação entre certos alimentos 

pode resultar num desequilíbrio entre esses dois elementos. Feno de gramíneas tende a ser 

pobre em Ca e P, enquanto que os de leguminosas são normalmente muito ricos em Ca. A 

maioria dos grãos de cereais possui grande quantidade de P, mas muito pouca de Ca. Não é 

raro que um animal submetido a um trabalho intenso receba uma grande quantidade de 

concentrado e pouco volumoso. Se o feno for de alguma variedade de gramínea e o 

concentrado for rico em cereais, é possível que o P exceda a concentração de Ca nessa dieta. 

Essa situação parece ser muito comum em várias partes do mundo, principalmente na Ásia e 

na Austrália (LAWRENCE, 1994). 
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2.3 Oxalatos 

 

 

Alguns fatores afetam a absorção de Ca, como a presença de P, fitato e oxalato na 

dieta (NRC, 2007). O excesso de oxalatos (tal como o excesso de P) se conjuga com o Ca, 

diminuindo sua absorção. Portanto, se uma ração contiver oxalatos suficientes com relação ao 

Ca, ou seja, se tiver uma proporção de Ca:oxalato suficientemente baixa, ela provocará uma 

deficiência de Ca. Isso ocorre provavelmente quando o eqüino consome uma ração com um 

teor de oxalato total de mais de 0,5% em sua matéria seca, e com uma proporção de 

Ca:oxalato com menos de 0,5:1 (LEWIS, 2000). 

O oxalato presente nas pastagens, quando em concentrações maiores que 2% da 

matéria seca, causa redução na biodisponibilidade do Ca (KIENZLE; ZORN, 2006). Isto é um 

problema comum em plantas tropicais que geralmente apresentam alta concentração de 

oxalato e baixa taxa de Ca (PAGAN, 1998). 

Uma deficiência de Ca decorrente do pastejo de plantas ricas em oxalatos e com uma 

proporção baixa de Ca:oxalato ocorre em eqüinos de todas as idades, mas a incidência e a 

severidade parecem ser mais altas em éguas lactantes e nos potros ao desmame, devido às 

suas exigências de Ca mais altas e ao consumo alimentar também ser mais alto (LEWIS, 

2000). 

O oxalato, uma vez ingerido pelos eqüinos, liga-se ao Ca no intestino delgado 

formando um composto insolúvel denominado oxalato de cálcio, tornando o Ca indisponível 

para os animais. Assim sendo, para manter a relação fisiológica normal (2:1) entre o Ca e o P, 

o animal, por meio do paratormônio (PTH), retira o Ca dos ossos e o coloca na corrente 

sanguínea, provocando distúrbios na formação óssea, comumente chamados de osteodistrofias 

(PUOLI-FILHO et al., 1999). 

McKenzie et al. (1981), observaram em seu experimento que o diferente hábito de 

pastejo dos eqüinos e dos bovinos é relevante no que se refere à suscetibilidade dos eqüinos e 

à resistência dos bovinos a desequilíbrios na relação Ca:P, quando ambos são criados a 

campo. Os bovinos são poucos seletivos aos componentes do pasto e comem tanto as folhas 

quanto o talo dos vegetais, enquanto que os cavalos tendem a selecionar somente as folhas 

novas. A maior implicação disso é que os eqüinos ingerem a parte da planta que contém maior 

teor de oxalato do que os bovinos. Esse fato, e a capacidade dos ruminantes em utilizar o Ca 

do oxalato de cálcio, diminuem drasticamente a ameaça de deficiência de Ca nos bovinos. 
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Em um estudo conduzido por Swartzman et al., em 1978, concluiu-se que a adição de 

1% de ácido oxálico a uma dieta contendo 0,45% de Ca já provoca uma diminuição na 

utilização do Ca em pôneis. Blaney et al. (1981) reportaram que uma relação 0,5:1 entre Ca e 

oxalato na dieta seria suficiente para gerar danos aos cavalos. 

 

 

2.4 Hiperparatireoidismo nutricional secundário 

 

 

O hiperparatireoidismo nutricional secundário (HNS) em equinos é uma doença óssea 

metabólica associada à alimentação com rações contendo excesso de P ou deficiência na 

disponibilidade de Ca (JOYCE et al.1, 1971 apud NRC, 2007, p.250; CAPEN2, 1983 apud 

NRC, 2007, p.250; BERTONE3, 1992, apud NRC, 2007, p.250). Caracteriza-se por um 

excesso na produção do PTH devido a um aumento da concentração sérica de Ca ionizado ou 

na concentração de magnésio, causando um problema fora da glândula paratireóide (RONEN 

et al., 1992). 

Embora as lesões ósseas associadas sejam generalizadas, não ocorrem alterações 

uniformes nas regiões do esqueleto. Cavalos, desde o desmame até os 7 anos de idade, são o 

grupo de maior risco (NRC, 2007). Normalmente, os ossos mais visivelmente afetados são os 

da cabeça (Figura 1). O conteúdo mineral das mandíbulas e ossos faciais é reposto por 

osteóides e tecido fibroso, em um processo chamado osteodistrofia fibrosa. Um espessamento 

subseqüente dos ossos resulta em distorção física da cabeça, originando o nome “cara 

inchada” para essa patologia (NRC, 2007). 

 

                                                            
1 JOYCE, J. R.; PIERCE, K. R.; ROMANE, W. M.; BAKER, J. M. Clinical study of nutritional secondary 
hyperparathyroidism in horses. J. Am. Vet. Med. Assoc., n. 158, p. 2033-2042, 1971. 
2 CAPEN, C. C. Nutritional secondary hyperparathyroidism, Horses. In: ROBINSON, N. E. Current Therapy in 
Equine Medicine. Philadelphia: W. B. Saunders. p. 160-163, 1983. 
3 BERTONE, J. J. Nutritional secondary hyperparathyroidism, Horses. In: ROBINSON, N. E. Current Therapy in 
Equine Medicine. 3ed. Philadelphia: W. R. Saunders. p. 119-122, 1992. 
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Fonte: hoofbeats.com.au/images 
Figura 1 – Equino com aumento de 

volume na região do 
chanfro. 

 

Os sinais clínicos, em cavalos levemente afetados podem se apresentar como uma 

simples diminuição da tolerância ao exercício, enquanto que os severamente afetados 

apresentam claudicação que varia desde um encurtamento do passo, especialmente no passo 

mais rápido, a uma relutância em caminhar, podendo chegar à caquexia e morte. Pode ocorrer 

edema dos ossos da face, usualmente, bilateral, sendo visto primeiramente como uma 

protuberância sobre os ossos nasais, logo abaixo da crista facial, ou como um aumento de 

volume da maxila sobre as raízes dos dentes molares. Esses edemas aumentam 

progressivamente e, em casos severos, pode ocorrer o estreitamento dos ramos da mandíbula 

(WALTHALL; McKENZIE, 1976). 

Hipofosfatemia e hiperfosfatúria podem ser vistas nos casos de HNS como resultado 

da baixa taxa de reabsorção do fosfato pelos túbulos renais. A acidose metabólica 

hiperclorêmica também pode estar associada à essa patologia, pois o excesso de paratormônio 

age nos túbulos renais e resulta numa excessiva excreção do bicarbonato. A hipermagnesemia 

também pode ser atribuída ao excesso de paratormônio (FRANK et al., 1998). 

Na necropsia de uma égua que estava amamentando, Benders et al. (2001) 

encontraram um espessamento bilateral da mandíbula e maxila devido à proliferação de tecido 

fibroso ao redor das margens dos dentes molares. O tecido ósseo da cabeça, costelas e 

escápula tinha uma aparência de estruturas enfraquecidas ou de osteoporose. As quatro 

glândulas paratireóides estavam consideravelmente aumentadas. Todos os ossos apresentavam 
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uma extensa reabsorção da região cortical e, em menor grau, lacunas nos ossos subcondrais. 

As áreas afetadas haviam sido substituídas por um tecido fibrocelular (osteoprogenitor) 

abundante. O fígado estava ligeiramente aumentado, apresentando esteatose e o sangue tinha 

aparência hiperlipêmica. 

Em relação ao diagnóstico de volume bilateral na região maxilar, deve-se atentar para 

diferenciação com fraturas antigas com formação de calo ósseo, neoplasia e cistos maxilares 

(CLARKE et al., 1996). 

 

 

2.5 Minerais orgânicos 

 

 

De um modo geral, a suplementação mineral tem sido realizada com base nas formas 

salinas inorgânicas simples como cloretos, óxidos, carbonatos e sulfatos, ou complexas como 

farinhas de ostras e farinhas de ossos (BARUSELLI, 2008). Mais recentemente, teve inicio a 

utilização de fontes de minerais em forma orgânica e estas fontes de minerais estão sendo 

consideradas “a nova fronteira da suplementação mineral” devido à sua perspectiva de serem 

mais biodisponíveis (MABE, 2001). 

Segundo Baruselli (2008), os minerais, quando em forma orgânica, além de 

apresentarem maior biodisponibilidade, são mais tolerados pelo organismo animal quando 

comparados às fontes inorgânicas, em razão de fatores que incluem sua neutralidade, ou seja, 

ausência de carga elétrica, e sua estabilidade. Ainda de acordo com o autor, o conceito de 

biodisponibilidade pode ser definido como predisposição de um elemento em tornar-se parte 

integrante do organismo que o recebeu. 

Os suplementos contendo Ca devem ser misturados aos grãos, ou outros compostos 

mais palatáveis, para auxiliar o consumo (NRC, 2007). Equinos suplementados com níveis de 

Ca e P 275% acima das recomendações do NRC (1989) obtiveram melhores resultados na 

retenção desses minerais, quando comparados ao grupo controle (BUCHHOLTZ-BRYANT et 

al., 2001). Entretanto, a porção efetivamente absorvida pela dieta varia em relação à 

homeostase do Ca no organismo (NRC, 2007). 

Baseado na aparente absorção ou nas concentrações sanguíneas e teciduais há 

evidências que sugerem que os sais orgânicos, ou quelatados, são consideravelmente melhores 

absorvidos do que os inorgânicos. Se o metal quelado ou complexado é estável no trato 

digestivo, o metal não formará complexos com outros componentes da dieta que possam 
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inibir sua absorção, portanto, isso permite uma maior absorção. Os minerais estão presentes 

no organismo e exercem suas funções quase que totalmente como minerais quelatados e não 

como íons inorgânicos. A utilização dos minerais inorgânicos é dependente da habilidade do 

animal em convertê-los a formas biologicamente ativas (SPEARS, 1996). 

Os minerais quelatados, apesar de mais caros quando comparados à forma inorgânica, 

podem ser vantajosos ao aumentar a palatabilidade de dietas com altas concentrações minerais 

(ROONEY, 2004). 
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3 AUXÍLIO DIAGNÓSTICO 

 

 

Embora o HNS seja induzido por um desequilíbrio entre cálcio e fósforo, as 

concentrações séricas desses minerais não são ferramentas úteis ao diagnóstico (NRC, 2007), 

pois, em função dos mecanismos homeostáticos, a calcemia geralmente encontra-se dentro 

dos limites de referência (ESTEPA et al., 2006). 

Concentrações aumentadas de PTH associadas a concentrações normais ou levemente 

diminuídas de Ca e P são comuns em cavalos com HNS. A atividade da fosfatase alcalina 

sérica estaria elevada em função de um aumento da atividade osteoclástica nos ossos, mas isso 

não é específico no HNS (NRC, 2007). Dessa forma, a avaliação de outros parâmetros, como 

a dieta a que os animais são submetidos e a sintomatologia clínica (NRC, 2007), são formas 

mais confiáveis de detectar o problema (ESTEPA et al., 2006). 

 

 

3.1 Paratormônio, calcitonina e vitamina D 

 

 

O papel das glândulas paratireóides na regulação do metabolismo do cálcio foi 

reconhecido por MacCallum e Voegtlin, que em 1909, demonstraram que o tétano causado 

por extirpação das glândulas paratireóides estava associado a uma queda no Ca sérico 

(MacCALLUM e VOEGTLIN4, 1909, apud BARBER, 2004, p. 259). 

O PTH é secretado pelas glândulas paratireóides em resposta à baixa concentração de 

Ca no sangue. O principal efeito do PTH é a estimulação da reabsorção óssea pelos 

osteoclastos. Essa ação fornece íons de Ca2+ à circulação sanguínea, contribuindo para a 

manutenção dos níveis plasmáticos normais de Ca. Nos rins, o PTH inibe a absorção de 

fosfato, aumentando desse modo a excreção urinária desse ânion e, além disso, aumenta a 

absorção de Ca pelos túbulos renais. O PTH aumenta a absorção intestinal de Ca e P através 

do seu efeito estimulador da síntese do hormônio calcitriol (vitamina D) (Figura 2). Em 

situações de baixa disponibilidade de Ca dietético, a reabsorção óssea torna-se a principal 

fonte de Ca (NRC, 2007). 

                                                            
4 MacCALLUM, W. G., VOEGTLIN, C. On the relation of tetany to the parathyroid glands and to calcium 
metabolism. Journal of Experimental Medicine, v. 11, p. 118-151, 1909. 
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O HNS é o distúrbio mais comum que afeta a secreção de PTH em equídeos (ESTEPA 

et al., 2003). Em estudo conduzido por Estepa et al. (2006), o PTH, agindo nos rins e ossos de 

equinos, teve ação hipocalcêmica e hipofosfatêmica. Com isso, o aumento dos níveis de PTH 

pode manter o Ca extracelular e o P dentro dos limites normais em face de desequilíbrios 

provocados pela dieta. No entanto, esse novo equilíbrio só é alcançado através de um grande 

aumento da reabsorção óssea, o que pode levar a osteodistrofia. 

É fato que o Ca apresenta importantes funções fisiológicas, e desequilíbrios em sua 

homeostase são comuns em cavalos. Atualmente existem muitos estudos e progressos no 

entendimento da homeostase do Ca em eqüinos, porém as informações são limitadas quando 

se trata da calcitonina (ROURKE et al., 2009). 

A calcitonina é uma proteína composta por 32 aminoácidos, secretada pelas células-C 

da glândula tireóide em resposta a hipercalcemia (ROURKE et al., 2009). Em conjunto com o 

PTH e a forma biologicamente ativa da vitamina D, a calcitonina é um dos hormônios 

responsáveis pela regulação na concentração plasmática do Ca. A calcitonina atua justamente 

ao contrário do PTH, através da inibição da reabsorção óssea e aumento da excreção renal do 

íon Ca2+ (CHATTOPADHYAY; BROWN, 2006) e fosfatos (BROBST et al., 1982). 

 

 
Fonte: Adaptado de scienceblogs.com/pharingula/2006/06. 
Figura 2 – Representação esquemática da regulação da calcemia.  
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3.2 Mineralograma capilar 

 

 

A análise dos pêlos ou cabelo foi aplicada pela primeira vez na metade do século 

dezenove, para a detecção de arsênico no cabelo de uma suposta vítima de assassinato, onze 

anos após a sua morte (DUNNETT, [200-]). Na tentativa de determinar o “status” mineral de 

cavalos (ASANO et al., 2002), alguns pesquisadores analisam substâncias, tais como os pêlos.  

O pêlo ou cabelo é um tecido potencialmente útil para a análise de traços de certos elementos, 

é fácil de colher e transportar e pode ser representativo para o estado nutricional depois de 

certo período de tempo. Pode ser utilizado para mensurar a quantidade de minerais como Ca, 

P, cobre, zinco, molibdênio, ferro e selênio (DUNNETT, [200-]). 

De acordo com Armelin et al. (2001), apesar da análise da composição mineral do pêlo 

de animais domésticos ter sido proposta como um método para avaliação de seu estado 

nutricional, Sippel et al. (1964), citado por Armelin et al. (2001) acreditam que a análise em 

cavalos pode ser útil apenas em caráter experimental. Todavia, os benefícios potenciais dessa 

análise são indicativos de uma condição corporal total desses elementos ou desequilíbrios 

totais dos mesmos (DUNNETT, [200-]). 

 

 

3.3 Densitometria óssea 

 

 

Com o avanço do conhecimento, há necessidade de diagnósticos mais precisos em 

determinadas alterações que afetam o tecido ósseo, e levam à perda de massa óssea. A 

mensuração da densidade mineral óssea (DMO) através de densitometria ótica em imagem 

radiográfica permite a avaliação seqüencial de variações de massa óssea de partes do 

esqueleto, sendo um método barato, não-invasivo e preciso (LOUZADA et al., 1997). 

A DMO é o resultado de um processo dinâmico de formação e reabsorção do tecido 

ósseo, chamado de remodelação (CADORE et al., 2005) e correlaciona-se com as 

propriedades mecânicas dos ossos (DONABEDIAN et al., 2005). Esse processo ocorre em 

ciclos ao longo da vida do animal (CADORE et al., 2005). 

A DMO é obtida pela exposição do osso e de uma cunha de alumínio em uma 

radiografia, e através do cálculo da foto-densidade por um analisador de imagem. A expressão 

ideal da quantidade de mineral contida no osso é g/cm3, como é mensurada pela tomografia 
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quantitativa. Por causa do elevado preço e formato do aparelho, a tomografia é restrita para 

estudos experimentais utilizando somente partes do animal, já morto (DONABEDIAN et al., 

2005). 

 

 

3.4 Biópsia Óssea 

 

 

Em cavalos, a taxa de remodelação óssea pode ser avaliada por histologia, 

histomorfometria e análise de biópsias na região do túber sacral do ílio (STEIGER5 et al., 

1999, apud LEPAGE et al., 2001, p. 11), ou por análises bioquímicas das concentrações de 

marcadores específicos no soro, plasma e urina (LEPAGE et al., 1990). 

Nos casos de osteodistrofia fibrosa em eqüinos, pode ocorrer um edema dos ossos da 

face, usualmente bilateral, ou um aumento de volume da maxila sobre as raízes dos dentes 

molares. Esses edemas aumentam progressivamente e, inicialmente, podem ser identificados 

por pressão digital e pode ser feita facilmente uma biópsia do tecido ósseo com bisturi 

(WALTHALL; McKENZIE, 1976). 

Histologicamente, há rarefação óssea severa nos ossos faciais, e de intensidade 

decrescente nas costelas, vértebras e nos ossos longos (RIET-CORREA et al., 1998).  

Apesar da facilidade de identificação radiográfica dos primeiros sintomas da doença 

(STASHAK, 1994), de acordo com Karen et al. (2000), o conteúdo das cinzas ósseas é 

provavelmente a técnica mais efetiva para estimar a quantidade de minerais nos ossos, e, 

segundo Peter et al. (2004), a deposição mineral nos ossos apresenta boa correlação com as 

propriedades biomecânicas dos mesmos, e pode ser usada como meio de avaliação. 

                                                            
5 STEIGER, R.; GEYER, H.; PROVENCHER, A.; PERRON-LEPAGE, M. F.; VON SALIS, B.; LEPAGE, O. M. Equine bone 
core biopsy: evaluation of collection sites using a new electric drilling machine. Equine Practice, n. 21, p. 14–21, 
1999. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Local: 

 

 

O experimento foi desenvolvido nas instalações do Laboratório de Pesquisas em 

Alimentação e Fisiologia do Exercício em Equinos (LABEQUI), Campus Administrativo de 

Pirassununga/SP da Universidade de São Paulo (Figura 3). 

 

 
Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
Figura 3 – Unidade de arraçoamento dos animais. Laboratório de Pesquisas em Alimentação e 

Fisiologia do Exercício em Equinos (LABEQUI). 
 

 

4.2 Animais: 

 

 

Foram utilizados vinte e quatro potros, sem raça definida, com 18 a 24 meses de idade, 

sendo doze fêmeas e doze machos, pesando em média 330,80 ± 37,90 quilos. Todos os 
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animais foram previamente imunizados contra Tétano, Influenza e Encefalomielite e 

vermifugados. 

 

 

4.3 Delineamento e Procedimento Experimental: 

 

 

Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, com medidas repetidas no tempo, 

em arranjo fatorial 2x2. 

A fase de colheita de amostras foi realizada num período de cento e cinqüenta dias. Os 

vinte e quatro potros foram tratados com manejo intensivo a campo, alojados em piquetes sem 

pasto e foi fornecida uma dieta formulada de acordo com as exigências do NRC (2007) para a 

categoria animal.  

Cada tratamento foi composto por 6 potros (3 machos e 3 fêmeas), totalizando 4 

tratamentos, distribuídos da seguinte forma: 

- tratamento 1 – cálcio orgânico; 

- tratamento 2 – cálcio orgânico e oxalato de potássio como fonte de ácido oxálico; 

- tratamento 3 – cálcio iônico; 

- tratamento 4 – cálcio iônico e oxalato de potássio como fonte de ácido oxálico; 

As análises incluíram hemogramas completos, bioquímica sanguínea, mineralograma 

capilar, densitometria mineral óssea, biópsias ósseas e foi feita a pesagem dos animais em 

balança própria. 

Os dados foram analisados pelo procedimento MIXED do pacote estatístico do SAS 

(SAS, 2004), sendo anteriomente verificada a normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro-

Wilk e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene. As médias foram comparadas 

através do teste de Tukey, considerando-se 5% como nível de significância. 

 

 

4.4 Dietas: 

 

 

A dieta foi composta por concentrado, suplementado com fontes de minerais orgânicas 

e inorgânicas, e feno de Tifton (Cynodon sp.). O concentrado foi oferecido individualmente 

em um sistema de lanchonete e o volumoso, em fenil no próprio piquete. 
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Ao concentrado, foram adicionadas cápsulas de oxalato de potássio 2,5%, fornecidas 

pela empresa Tortuga Cia Zootécnica Agrária, de acordo com o peso dos animais (Figura 4 a 

e b). 

 

 
     Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
     Figura 4 – Cápsulas de oxalato. a) forma de apresentação; b) oferecimento na unidade de 

serviço. 
 

As dietas foram analisadas no laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal do 

Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, situados no município de Pirassununga (Tabelas 1, 

2, 3 e 4). 

 

Tabela 1 – Balanceamento do concentrado experimental com 
minerais orgânicos fornecido aos potros. 

INGREDIENTE COMPOSIÇÃO (%) 

Aveia grão 21,60 

Milho extrusado 31,00 

Soja extrusada 25,00 

Farelo de trigo 13,00 

Kromium* 4,00 

Carboquelato de cálcio 25% 5,40 

 

 

 

a b

*Kromium: suplemento mineral desenvolvido pela TORTUGA COMPANHIA 
ZOOTÉCNICA AGRÁRIA (níveis de garantia apresentados no Anexo 1)
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Tabela 2 – Balanceamento do concentrado experimental com 
minerais inorgânicos fornecido aos potros. 

INGREDIENTE COMPOSIÇÃO (%) 

Aveia grão 23,92 

Milho extrusado 30,00 

Soja Extrusada 25,41 

Farelo de trigo 13,00 

Caulim 0,10 

Calcita 2,96 

Cloreto de sódio 1,52 

Fosfato bicálcico 20,5% 2,98 

Sulfato de cobalto 20% 0,0003 

Sulfato de cobre mono 0,0119 

Sulfato de zinco 0,0423 

Sulfato de manganês 0,0276 

Iodato de cálcio 0,0009 

Selenito de sódio 0,0001 

Sulfato de Ferro 0,0093 

Enxofre 70S 0,0068 
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Tabela 3 – Composição bromatológica do concentrado experimental com minerais orgânicos 
e inorgânicos fornecido aos potros. 

COMPOSIÇÃO ORGÂNICO INORGÂNICO 

Matéria Seca (MS) 91,00% 91,00% 

Energia Digestível (ED) 2,90 mcal/kg 2,90 mcal/kg 

Proteína Bruta (PB) 16,71% 16,71% 

Extrato Etéreo (EE) 6,61% 6,74% 

Fibra Bruta (FB) 5,75% 6,00% 

Cálcio (Ca) 2,07% 2,00% 

Fósforo (P) 1,00% 1,00% 

 

Tabela 4 – Composição bromatológica do volumoso (feno de 
Tifton) fornecido aos potros. 

COMPOSIÇÃO FENO 

Matéria Seca (MS) 87,33% 

Matéria Mineral (MM) 7,53% 

Proteína Bruta (PB) 10,94% 

Extrato Etéreo (EE) 2,03% 

Fibra Bruta (FB) 40,98% 

Cálcio (Ca) 0,48% 

Fósforo (P) 0,23% 
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4.5 Colheita de Amostras e Análises Laboratoriais: 

 

 

4.5.1 Pesos 

 

 

Os animais foram pesados em balança própria a cada 15 dias, sendo considerados os 

tempos t0 (início do experimento), t15, t30, t45, t60, t75, t90, t105, t120, t135 e t150 (15, 30, 

45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 e 150 dias após o início do experimento, respectivamente). A 

partir dos pesos dos potros, foi calculada a quantidade de oxalato de potássio oferecida em 

cápsulas na concentração de 2,5% por trato. 

 

 

4.5.2 Hemogramas 

 

 

As colheitas de sangue para hemograma foram feitas através de punção da veia 

jugular, utilizando-se agulhas 40x10 mm e tubos coletores a vácuo com capacidade de, 

aproximadamente, 5 mililitros de sangue, contendo o anticoagulante EDTA. 

Foram analisados os seguintes parâmetros: hemácias, hematócrito, hemoglobina, 

volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina 

corpuscular média, leucócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos típicos, linfócitos 

atípicos, monócitos e fibrinogênio. 

Essas colheitas foram feitas a cada trinta dias, portanto, consideraremos os tempos de 

colheita: t0, início do experimento; t30, trinta dias após a primeira colheita; t60, sessenta dias 

após a primeira colheita; t90, noventa dias após a primeira colheita; t120, cento e vinte dias 

após a primeira colheita; t150, cento e cinqüenta dias após a primeira colheita.  

Os hemogramas foram realizados no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, 

Campus Pirassununga. 
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4.5.3 Bioquímica sérica 

 

 

As colheitas de sangue para análise bioquímica (dosagem do paratormônio e da 

calcitonina) foram feitas através da punção da veia jugular, utilizando-se agulhas 40x10 mm e 

tubos coletores a vácuo, sem anticoagulante, com capacidade de aproximadamente 10 

mililitros de sangue. Para essas colheitas também foram considerados os tempos t0, t30, t60, 

t90, t120 e t150. 

Todas as amostras de sangue foram dessoradas e estocadas em congelador a – 20ºC até 

o momento do seu processamento.  

As amostras de soro foram encaminhadas ao Laboratório Vitalabor, situado no 

município de Leme – SP, e foram dosados o PTH e a calcitonina através de kits comerciais, 

pelo método da quimioluminescência. 

 

 

4.5.4 Mineralograma capilar 

 

 

Foram colhidas amostras de 3g de pelo sempre da mesma região da tábua pescoço do 

lado esquerdo (Figura 5), a cada mês, e acondicionadas em sacos plásticos próprios, para 

análise de macrominerais, microminerais, minerais tóxicos e minerais suplementares. 

Previamente, a região foi lavada com detergente neutro. Também foram considerados os 

tempos de colheita t0, t30, t60, t90, t120 e t150. 
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Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
Figura 5 – Colheita de pêlos na tábua do 

pescoço. 
 

As amostras foram analisadas no Laboratório Biominerais, situado no município de 

Campinas – SP. Previamente foi feita digestão nítrica em frasco fechado pressurizado, com 

aquecimento por microondas. Para análise dos minerais, utilizou-se a metodologia de 

espectrometria de emissão atômica por plasma indutivamente acoplado e espectrofotometria 

de absorção atômica com forno de grafite. 
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4.5.4 Densidade mineral óssea 

 

 

Foram realizados exames radiológicos do terceiro osso metacarpiano (MCIII) direito, 

de todos os animais, para análise de densitometria óptica em imagem radiográfica nos tempos 

t0, t30, t60, t90, t120 e t150. Para isso, foi utilizado um serviço terceirizado, com um aparelho 

de Raio-X portátil e uma cunha de alumínio como padrão (penetrômetro) para a determinação 

da densidade mineral óssea. Foram analisadas as metáfises dos ossos (região supra-

sesamóidea-proximal), por serem as regiões de escolha para o método da densitometria óptica 

em imagem radiográfica, segundo Santos et al. (2008) (Figura 6 a e b). 

 

 
Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
Figura 6 – Radiografia da região do III metacarpiano, incidência látero-medial. a) aparelho de Raio-X 

portátil e cunha de alumínio; b) referencial densitométrico e região metafisária. 
 

As imagens radiográficas foram digitalizadas na Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da Universidade de São Paulo, Campus da capital, através do scanner de mesa 

marca Hewlett-Packard® (HP), modelo Scanjet 6300C, e convertidas em uma escala em tons 

de cinzas no programa de informática HP Precision Scan Pro, e processadas e analisadas com 

o auxílio do programa ImageLab (Softium®, Sistemas de Informática). 

 

 

a b
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4.5.5 Biópsias ósseas 

 

 

A cada setenta e cinco dias (t0, t75 e t150) foram colhidas amostras dos ossos para 

dosagem de Ca, P e Mg, da região do túber sacral do ílio dos 24 animais (Figuras 7 e 8). 

 

                                            
Fonte: Atlas of Veterinary Hematology.         Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
Figura 12 – Representação do local da         Figura 13 – Animal tricotomizado na região 
        biópsia.             da anca. 

                                                
   
 

O procedimento foi realizado através de punch de 8 mm acoplado à furadeira de baixa 

rotação (Figuras 9 e 10).  

 

  
 Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009).  Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
 Figura 9 – Punch. Comparação de ta-  Figura 10 – Furadeira à bateria. 

          manho com agulha 40x12. 
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Previamente foram realizadas sedação, tricotomia, anti-sepsia e anestesia no local. Os 

fragmentos ósseos foram mantidos em álcool 70% até posteriores análises (Figura 11). 

 

 
Fonte: WAJNSZTEJN, H. (2009). 
Figura 11 – Tubos com álcool contendo fragmentos ósseos após biópsia. 

 

As amostras de ossos foram secas e desengorduradas e posteriormente acondicionadas 

em mufla à temperatura de 600ºC por 6 horas. As cinzas foram solubilizadas à quente, com 

solução de ácido clorídrico 50%. Para a determinação do Ca e do Mg, utilizou-se a técnica de 

espectrofotometria de absorção atômica; para o P, o método colorimétrico simplificado do 

ácido molibdovanadofosfórico, segundo Brasil (1988). 
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5 RESUTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Pesos 

 

 

As médias dos pesos (kg) dos animais durante o período experimental está 

demonstrada no gráfico 75. 

 
Gráfico 75 – Médias dos pesos (kg) dos animais (machos e fêmeas) durante o período 

experimental. 
 

O ganho de peso dos animais foi de acordo com a categoria animal, para animais 

mestiços, independentemente do sexo e dos tratamentos. 

 

 

5.2 Hemogramas 

 

 

Em se tratando da validação de um modelo experimental de distúrbio metabólico 

desencadeado por desequilíbrio na homeostase cálcio:fósforo, foram feitos hemogramas, com 

o intuito de verificar a higidez dos animais. 

Levando-se em conta os valores citados, em média não houve alterações significativas 

nos hemogramas dos animais, e os dados encontrados no presente estudo são considerados 

dentro dos valores normais para a categoria animal (SPEIRS, 1999). 
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As médias dos valores analisados nos hemogramas durante todo o período 

experimental, divididos por sexo e por tratamentos estão demonstrados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Média dos parâmetros analisados no hemograma no período experimental, onde T1= 
minerais orgânicos sem oxalato; T2= minerais orgânicos + oxalato; T3= minerais 
inorgânicos sem oxalato; T4= minerais inorgânicos + oxalato. 

 
 Hem. 

(x106/µL) 
Hto 
(%) 

Hg 
(g/dL) 

VCM 
(fL) 

HCM 
(pg) 

CHCM 
(g/dL) 

Leuc. 
(/µL) 

Neutr. 
(/µL) 

Eos. 
(/µL)  

Basóf. 
(/µL)  

Linf. 
Típicos 

(/µL) 

Linf. 
Atíp. 
(/µL) 

Monóc. 
(/µL)  

Fibr. 
(g/dL)

T1 

MACHOS 
7,07 33 10,8 39,9 13,06 32,73 17300 7785 1038 0 8304 0 173 0,2 

FÊMEAS 
7,96 28 9 47,86 15,38 32,14 14400 6336 720 432 6624 0 288 0,2 

MÉDIA 7,52 30,50 9,90 43,88 14,22 32,44 15850,00 7060,50 879,00 216,00 7464,00 0,00 230,50 0,20 

T2 

MACHOS 
7,49 32,67 10,40 43,62 13,89 31,82 12100,00 4985,33 560,33 0,00 6297,00 46,33 211,00 0,40 

FÊMEAS 
7,90 31,67 10,23 39,92 12,90 32,30 10266,67 4167,00 592,33 0,00 5327,33 0,00 180,00 0,33 

MÉDIA 7,70 32,17 10,32 41,77 13,39 32,06 11183,33 4576,17 576,33 0,00 5812,17 23,17 195,50 0,37 

T3 

MACHOS 
7,21 31,67 10,03 44,18 13,99 31,70 14366,67 7709,33 529,33 45,33 5875,00 0,00 207,67 0,33 

FÊMEAS 
7,50 33,00 10,60 43,94 14,10 32,07 10633,33 5734,33 719,67 0,00 3777,67 0,00 401,67 0,33 

MÉDIA 7,35 32,33 10,32 44,06 14,05 31,88 12500,00 6721,83 624,50 22,67 4826,33 0,00 304,67 0,33 

T4 

MACHOS 
7,25 31,67 10,13 43,53 13,29 32,10 12200,00 5212,00 606,67 91,33 5998,67 0,00 291,33 0,33 

FÊMEAS 
8,32 34,00 10,83 40,83 13,04 31,94 12966,67 4735,67 757,33 81,00 7070,67 0,00 322,00 0,33 

MÉDIA 7,78 32,83 10,48 42,18 13,17 32,02 12583,33 4973,83 682,00 86,17 6534,67 0,00 306,67 0,33 

(Hem=hemácias; Hto=hematócrito; Hg=hemoglobina; VCM=volume corpuscular médio; 
HCM=hemoglobina corpuscular média; CHCM=concentração de hemoglobina corpuscular média; 
Leuc=leucócitos; Neutr=neutrófilos; Eos=eosinófilos; Basóf=basófilos; Linf. Típicos= linfócitos 
típicos; Linf. Atíp= linfócitos atípicos; Monóc=monócitos; Fibr=fibrinogênio). 
 

Através da análise dos hemogramas, foi possível comprovar a higidez dos animais em 

todo o período experimental, e, com isso, dar suporte à validação do modelo de desequilíbrio 

mineral utilizado, perante as normas do comitê de bioética animal da universidade. 
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5.3 Bioquímica sérica 

 

 

5.3.1 Paratormônio 

 

 

Nos animais domésticos, o PTH é medido usando-se ensaios para quantificação 

designados a humanos. Uma vez que o ensaio utiliza-se de anticorpos contra o PTH humano, 

o padrão é o próprio PTH humano, e os valores obtidos em animais são relativos, e não 

absolutos. Já foram validados ensaios com o PTH intacto (I-PTH) para equinos (ESTEPA et 

al., 1998). Esses ensaios demonstraram que o PTH no plasma do cavalo é bastante confiável. 

Sua precisão e sensibilidade são similares aos reportados em humanos e podem detectar 

alterações no PTH associadas às variações extracelulares do Ca. Os valores normais obtidos 

nos ensaios de I-PTH do plasma equino são similares aos descritos em humanos e carnívoros 

(ESTEPA et al., 1998; AGUILERA-TEJERO et al., 1998, 2001). 

As concentrações médias do I-PTH, nos grupos T1: minerais orgânicos sem oxalato, 

T2: minerais orgânicos + oxalato, T3: minerais inorgânicos sem oxalato, e T4: minerais 

inorgânicos + oxalato, durante o período experimental, estão demonstrados na tabela 5. 

 

Tabela 5 – Médias ± desvio-padrão do PTH (pg/mL) nos diferentes tratamentos, durante o período 
experimental. 

PTH (pg/mL) 

Tratamentos 
Períodos  

D-30 D-60 D-90 D-120 D-150 

T1 
58,2bA ± 

50,04 
77,33aA  ± 

80,98 
36,33bA ± 

38,74 
17,33 aA ± 

21,84 
72,00 aA ± 

88,89 

T2 
81,50bAB  ± 

29,82 
49,33aAB  ± 

41,37 
26,67bB ± 

37,49 
49,50aAB ± 

84,79 
75aA ± 97,08 

T3 
190,67abA  ± 

196,61 
79,00aA  ± 

82,55 
60,00bA ± 

48,31 
85,00aA ± 

153,49 
47,33aA ± 

45,60 

T4 
981,17aA  ± 

891,91 
60,00aC ± 

47,48 
490,33aAB  ± 

551,96 
113,00aC ± 

161,61 
217,83aBC ± 

223,25 

Médias de tratamentos seguidas por letras diferentes (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas) 
diferem pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 
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Os valores médios durante todo o período experimental do I-PTH (pg/mL) nos grupos 

que não foram desafiados com cápsulas de oxalato foram 72,32 pg/mL. Já nos grupos aos 

quais foram oferecidas cápsulas de oxalato, a média foi 214,43 pg/mL. Esses dados 

corroboram com os dados do estudo conduzido por Estepa et al. (2003), nos quais os valores 

do I-PTH dos cavalos normais (sem HNS) variou de 4 a 65 pg/mL e nos animais com HNS, 

variou de 110 a 518 pg/mL. 

Ainda de acordo com os autores, o modelo proposto no presente estudo para indução 

de hiperparatireoidismo nutricional secundário funcionou, uma vez que em média, houve 

diferença (P<0,05) nos valores de I-PTH (pg/mL) entre o grupo tratado com minerais 

inorgânicos + oxalato (T4) e os outros tratamentos (T1, T2, T3). A média do tratamento 4 foi 

5,75 vezes maior do que a médias dos tratamentos 1, 2 e 3. 

A baixa média relatada no presente estudo para os valores de I-PTH nos grupos 

tratados com oxalato (214,43 pg/mL) pode ser esclarecida na medida que foram considerados 

valores dos grupos suplementados com minerais orgânicos e inorgânicos juntamente, ou seja, 

não foi retirado o efeito da suplementação mineral. 

Ao considerarmos esse efeito da suplementação mineral com fontes orgânicas e 

inorgânicas, os valores médios do I-PTH para o grupo tratado com minerais orgânicos foi 

54,32 pg/mL (considerado dentro dos valores normais descritos na literatura) e para o tratado 

com minerais inorgânicos foi 232,43 pg/mL. Esses dados nos demonstram a capacidade dos 

minerais orgânicos em prevenir a reabsorção óssea e evitar, com isso, o desenvolvimento de 

osteodistrofia fibrosa. 
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5.3.2 Calcitonina 

 

 

Segundo Rourke et al. (2009), a calcitonina equina é 90% homóloga a calcitonina 

humana, e pressupõe-se que os ensaios imunológicos que determinam a calcitonina humana 

são válidos para eqüinos e podem ser úteis no estudo da homeostase do cálcio na espécie.  

As concentrações médias da calcitonina nos tratamentos, durante o período experimental, 

estão demonstrados na tabela 7. 

 

Tabela 7 – Médias ± desvio-padrão da calcitonina (pg/mL) nos diferentes tratamentos onde T1: 
minerais orgânicos sem oxalato, T2: minerais orgânicos + oxalato, T3: minerais 
inorgânicos sem oxalato, e T4: minerais inorgânicos + oxalato, durante o período 
experimental. 

Calcitonina (pg/mL) 

Tratamentos 
Períodos 

D-30 D-60 D-90 D-120 D-150 

T1 2,18 ± 0,34 2,00 2,08 ± 0,20 2,68 ± 1,52 2,00 

T2 2,67 ± 1,40 2,00 2,53 ± 1,31 2,16 ± 0,26 2,02 ± 0,04 

T3 2,04 ± 0,09 2,37 ± 0,90 2,22 ± 0,53 2,15 ± 0,23 2,00 

T4 2,15 ± 0,23 2,33 ± 0,82 2,00 2,12 ± 0,18 2,00 

 

Não foi observada diferença na concentração de calcitonina entre os tratamentos 

(P>0,05), concordando com os dados do estudo de Rourke et al. (2009). De acordo com os 

autores, as células-C das glândulas tireóides eqüinas respondem rapidamente a alterações na 

concentração de cálcio extracelular, através da secreção de grandes quantidades de calcitonina 

na circulação. Concordando com os dados do presente estudo, Rourke et al. (2009), sugerem 

que a calcitonina é importante na homeostase aguda do cálcio em eqüinos, e não como um 

indicador de desequilíbrios em longo prazo. 
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5.4 Mineralograma capilar 

 

 

Os minerais podem interagir entre si, com outros nutrientes e com fatores não 

nutritivos. Essas interações podem ser sinergéticas ou antagônicas, tomam lugar no próprio 

alimento, no trato digestivo, nos tecidos e no metabolismo celular (GEORGIEVSKII et al., 

1982). 

Cape e Hintz (1982) verificaram a influência de vários fatores sobre o conteúdo 

mineral de pêlos de eqüinos, tais como: idade, mês de colheita, cor do pêlo e alterações 

nutricionais. 

Sabendo-se da interação entre diversos minerais, como demonstrado na figura 12, e em se 

tratando de indução de desequilíbrio entre Ca e P, foram avaliados 31 minerais no pêlo 

eqüino, objetivando-se estudar a variação desses minerais nos tratamentos desse estudo. 

 

 
Figura 12 – Representação esquemática das interações minerais sinérgicas e antagônicas. 

  

De acordo com Baruselli (2008), os elementos minerais essenciais denominados 

macrominerais são formados por sete elementos: Cálcio (Ca), Fósforo (P), Potássio (K), 

Magnésio (Mg), Sódio (Na), Enxofre (S) e Cloro (Cl). Os elementos minerais essenciais 

classificados como microminerais são formados por 18 minerais: Arsênio (As), Boro (B), 

Cádmio (Cd), Cromo (Cr), Cobalto (Co), Cobre (Cu), Flúor (F), Iodo (I), Ferro (Fe), Lítio 

(Li), Manganês (Mn), Molibdênio (Mo), Níquel (Ni), Selênio (Se), Silício (Si), Estanho (Sn), 
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Vanádio (V) e Zinco (Zn). Portanto, atualmente, 25 elementos minerais são reconhecidos 

como essenciais à dieta dos animais. 

No presente estudo, a classificação inclui minerais suplementares e tóxicos, como a 

seguir. 

 

 

5.4.1 Macrominerais 

 

  

Foram considerados os minerais cálcio, fósforo, magnésio, potássio, silício e sódio. 

 

 

5.4.1.1 Cálcio 

 

 

O cálcio ionizado é a porção biologicamente ativa do Ca, e sua diminuição sangüínea 

é o principal estimulante da secreção de paratormônio (PTH) (CHATTOPADHYAY, 2000). 

O Ca pode estar ligado às proteínas plasmáticas; a condição de hipoalbuminemia pode 

diminuir a concentração total do Ca, mas não alterar a concentração de cálcio ionizado 

(FELDMAN, 2004). As médias e desvios-padrão das concentrações de Ca no pêlo dos 

eqüinos estão demonstrados na tabela 7. 
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Tabela 7 – Concentrações médias ± desvio padrão de cálcio (ppm) nos pêlos dos animais durante 
período experimental, divididos por tratamentos, onde T1: minerais orgânicos sem 
oxalato, T2: minerais orgânicos + oxalato, T3: minerais inorgânicos sem oxalato, e 
T4: minerais inorgânicos + oxalato. 

Cálcio (ppm) 

Tratamentos 
Períodos 

D-30 AB D-60 B D-90 AB D-120A D-150 AB 

T1 a 
2388,33 ± 

922,06 
2357,83 ± 

843,13 
2952,83 ± 
1359,84 

3330,00 ± 
1618,47 

2454,00 ± 
1290,08 

T2 a 2715,83 ± 
1286,57 

2290,67 ± 
1093,72 

2412,83 ± 
729,01 

3536,50 ± 
1763,47 

3263,17 ± 
2587,08 

T3 a 
3279,00 ± 
1347,94 

2274,50 ± 
457,95 

3366,33 ± 
1291,63 

4395,50 ± 
2384,92 

2353,17 ± 
763,02 

T4 a 
2645,00 ± 
1084,86 

2510,67 ± 
888,68 

2869,00 ± 
1102,02 

3213,67 ± 
1456,62 

3198,17 ± 
2396,45 

Médias de tratamentos seguidas por letras diferentes (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas 
linhas) diferem pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 

 

Foi observada diferença (P=0,057) na concentração de Ca (ppm) entre os períodos. As 

médias entre tratamentos não diferiram, mas as concentrações capilares 60 dias após o início 

do experimento diminuíram e, quando comparadas às médias obtidas aos 120 dias após o 

início, apresentaram aumento significativo, demonstrando, temporariamente, uma maior 

mobilização de cálcio da circulação para o tecido capilar. 

O Ca é importante na transferência da energia relacionada ao metabolismo celular e na 

constituição do tecido ósseo (MURAKAMI, 2006). Os valores encontrados nesse estudo 

foram maiores do que os relatados por Asano et al. (2005), os quais obtiveram médias de 

1362 ± 457 µg/g para cavalos meio-sangue. 
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5.4.1.2 Fósforo 

 

 

As médias e desvios-padrão das concentrações de fósforo no pêlo dos eqüinos estão 

demonstradas na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Concentrações médias ± desvio padrão de fósforo (ppm) nos pêlos dos animais durante 
período experimental, divididos por tratamentos, onde T1: minerais orgânicos sem 
oxalato, T2: minerais orgânicos + oxalato, T3: minerais inorgânicos sem oxalato, e T4: 
minerais inorgânicos + oxalato. 

Fósforo (ppm) 

Tratamentos 
Períodos 

D-30 D-60 D-90 D-120 D-150 

T1 231,5 ± 36,80 382,5 ± 65,29 372,67 ± 41,40 391,67 ± 68,77 369,00 ± 49,69

T2 234,33 ± 31,82 355,83 ± 36,32 359,67 ± 73,06 396,00 ± 33,62 419,33 ± 95,05

T3 254,00 ± 26,59 349,33 ± 43,95 348,00 ± 42,76 424,50 ± 55,40 373,83 ± 19,96

T4 224,50 ± 10,77 340,17 ± 26,19 359,83 ± 20,17 370,17 ± 34,37 352,00 ± 43,02

 

Não houve diferença (P>0,05) na concentração de fósforo (ppm) entre os tratamentos. 

Diferentemente do cálcio, as médias das concentrações de fósforo encontradas estão de 

acordo com a categoria cavalos meio-sangue no estudo de Asano et al. (2005), que foram de 

341 ± 100 µg/g. Para Wysocki e Klett (1978), em um estudo com pôneis, os níveis dietéticos 

de Ca e P não se correlacionam com os valores encontrados no pêlo. Porém, no presente 

estudo, houve efeito quadrático (P<0,001) da concentração de fósforo em relação aos 

períodos, independente dos tratamentos. 
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5.4.1.3 Magnésio 

 

 

O Mg é importante na transferência da energia relacionada ao metabolismo celular e 

na constituição do tecido ósseo (MURAKAMI, 2006), participando na ativação de diversas 

enzimas e na contração muscular (NRC, 2007). É absorvido principalmente no intestino 

delgado, mas também no intestino grosso (NRC, 2007). De acordo com o NRC (2007), 60% 

do Mg do organismo encontra-se nos ossos e por volta de 30 %, na musculatura. 

As médias e desvios-padrão das concentrações de magnésio no pêlo dos eqüinos estão 

demonstradas na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Concentrações médias ± desvio padrão de magnésio (ppm) nos pêlos dos animais 
durante período experimental, divididos por tratamentos, onde T1: minerais 
orgânicos sem oxalato, T2: minerais orgânicos + oxalato, T3: minerais inorgânicos 
sem oxalato, e T4: minerais inorgânicos + oxalato. 

Magnésio (ppm) 

Tratamentos 
Períodos 

D-30B D-60B D-90AB D-120A D-150B 

T1a 
311,67 ± 
123,47 

328,50 ± 
144,69 

508,00 ± 
222,70 

560,83 ± 
222,25 

357,67 ± 
180,80 

T2a 
354,50 ± 
170,95 

381,17 ± 
198,45 

468,50 ± 
184,72 

587,33 ± 
341,11 

485,67 ± 
333,80 

T3a 
487,00 ± 
117,00 

423,17 ± 
103,74 

664,50 ± 
84,35 

854,83 ± 
303,34 

430,00 ± 
121,91 

T4a 
395,83 ± 
235,24 

428,00 ± 
125,31 

579,17 ± 
209,74 

566,83 ± 
190,23 

544,83 ± 
429,83 

Médias de tratamentos seguidas por letras diferentes (minúsculas nas colunas e maiúsculas nas 
linhas) diferem pelo teste de Tukey, ao nível de significância de 5%. 

 

Foi observado efeito quadrático (P=0,0187) nas concentrações capilares médias de Mg 

em relação aos períodos, independente dos tratamentos, onde foram encontradas as maiores 

médias 120 dias após o início do experimento, com redução significativa aos 150 dias. 

Houve diferença numérica entre a concentração capilar média de Mg nos animais 

suplementados com minerais orgânicos, quando comparados aos suplementados com 

inorgânicos, como demonstrado no gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Concentrações de magnésio (ppm) em função da fonte mineral suplementada 

(orgânica e inorgânica). 
 

De acordo com o gráfico acima, a suplementação com fontes inorgânicas apresentou, 

em média, maiores concentrações capilares de Mg quando comparada à suplementação com 

fontes orgânicas, a qual depositou menor quantidade desse elemento no tecido capilar, 

refletindo maior retenção de Mg em outros tecidos, como o ósseo, por exemplo. 

Segundo Rude et al. (2003), os efeitos de uma deficiência de magnésio na homeostase 

óssea não são muito bem esclarecidos. No presente estudo, assim como o cálcio, o magnésio 

nos pêlos apresentou-se acima dos valores normais para cavalos meio-sangue. Segundo Asano 

et al. (2005) as concentrações médias de magnésio no pêlo dessa categoria são de 123 ± 50 

µg/g. 
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5.4.1.4 Potássio 

 

 

O potássio contribui para estabelecer e manter a pressão osmótica e o equilíbrio ácido-

básico dos animais (MURAKAMI, 2006). Segundo Meyer (1987), a maioria do potássio do 

organismo encontra-se na musculatura esquelética (75%); 5% nos ossos, 5% no sangue e na 

pele, 4,5% no alimento e 10,5% em outros tecidos. 

No presente estudo, o comportamento das curvas desse mineral foi semelhante entre 

os tratamentos, mas todos as concentrações diferiram da média descrita por Asano et al. 

(2005) para cavalos meio-sangue (788 ± 567 µg/g). 

As concentrações de potássio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 2, 3, 4, e 5 de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 2 – Concentrações de potássio (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 
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Grafico 3 – Concentrações de potássio (ppm) nos animais suplementados 
   com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 

  

 

 
Grafico 4 – Concentrações de potássio (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 
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Grafico 5 – Concentrações de potássio (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

 

Foi observado efeito quadrático (P<0,001) de período em relação à concentração de 

potássio. Da mesma maneira que o magnésio,  houve diferença numérica entre a fonte mineral 

suplementada (orgânica e inorgânica) quanto à concentração de potássio no pêlo dos animais, 

conforme demonstrado no gráfico 6, havendo maior retenção desse elemento no tecido capilar 

dos animais suplementados com minerais inorgânicos, até 120 dias após o início do 

experimento. 
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Gráfico 6 – Concentrações de potássio (ppm) em função da fonte mineral suplementada 

(orgânica e inorgânica). 
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5.4.1.5 Silício 
 

 

O silício é importante componente de tecidos conjuntivos, ácido hialurônico e 

cartilagem articular, e está envolvido na formação óssea (NRC, 2007). As médias das 

concentrações de silício (ppm) estão demonstradas nos gráficos 7, 8, 9, e 10, de acordo com 

os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 7 – Concentrações de silício (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 
 

  
Grafico 8 – Concentrações de silício (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 9 – Concentrações de silício (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 
 

 
Grafico 10 – Concentrações de silício (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T4), por período. 

 

Embora o silício seja o segundo elemento mais comum na crosta terrestre 

(CARLISLE, 19726, apud NRC, 2007, p. 99), pouco se sabe sobre sua importância na 

nutrição de mamíferos (NRC, 2007). As médias das concentrações de silício (ppm) 

apresentaram-se dentro dos valores normais para cavalos meio-sangue (ASANO et al., 2005). 

Houve efeito quadrático na concentração de silício nos pêlos dos animais em relação aos dias 

de colheita (P<0,001), independente dos tratamentos.  

                                                            
6 CARLISLE, E. M. Silicon: an essential element for the chick. Science, n. 178, p. 619-621, 1972. 
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5.4.1.6 Sódio 

 
  

Assim como o potássio, o sódio (Na) contribui para estabelecer e manter a pressão 

osmótica dos animais (MURAKAMI, 2006). É o principal cátion extracelular e o principal 

eletrólito envolvido na manutenção do equilíbrio ácido-básico, além de ser um elemento 

crítico para o funcionamento normal do sistema nervoso central (NRC, 2007). 

As concentrações de sódio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 11, 12, 13 e 14, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 11 – Concentrações de sódio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 12 – Concentrações de sódio (ppm) nos animais suplementados 

com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 13 – Concentrações de sódio (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 14 – Concentrações de sódio (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 
 

O esqueleto contém 51,1% de Na do organismo, 12,4% estão no alimento, 10,8% no 

sangue e músculos, 8,5% na pele e 2,1% nos órgãos (MEYER, 1987). 

No pêlo dos animais, houve efeito quadrático (P<0,001) da concentração de Na, em 

relação ao período, independente dos tratamentos, e no presente estudo as concentrações 

médias ficaram acima das citadas por Asano et al. (2005) para a categoria animal (246 ± 123 

ppm). 
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5.4.2 Microminerais 

 

 

Ainda que os microminerais compreendam não mais que 0,01% do peso de um 

organismo, muitos deles são essenciais para o funcionamento normal de diferentes sistemas. 

Um mineral-traço é considerado essencial quando sua deficiência impede o desenvolvimento 

de determinada função biológica, ou quando induz disfunções estruturais ou fisiológicas 

acompanhadas por trocas bioquímicas específicas (UNGER e BARBARÁ, 2008). 

Alguns elementos são considerados constituintes essenciais em uma dieta para 

mamíferos (por exemplo: boro, níquel e vanádio). A suplementação desses ainda não é 

cientificamente comprovada e pode ser perigosa a cavalos (NRC, 2007). 
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5.4.2.1 Boro 

 

 

As concentrações de boro (ppm) estão demonstradas nos gráficos 15, 16, 17 e 18, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 15 – Concentrações de boro (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 
 

 
Grafico 16 – Concentrações de boro (ppm) nos animais suplementados 

com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 17 – Concentrações de boro (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 
 

 
Grafico 18 – Concentrações de boro (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 
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5.4.2.2 Cobalto 

 

 

As concentrações de cobalto (ppm) estão demonstradas nos gráficos 19, 20, 21 e 22, 

de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 19 – Concentrações de cobalto (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 20 – Concentrações de cobalto (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 21 – Concentrações de cobalto (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 22 – Concentrações de cobalto (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

 

Houve efeito quadrático (P<0,05) nas concentrações de cobalto em relação aos 

períodos, independente dos tratamentos, e os valores condizem com os encontrados no estudo 

de Asano et al. (2005), que são 0,37 ± 0,18 ppm, para cavalos meio-sangue. Uma deficiência 

de cobalto resultaria em deficiência de vitamina B12; no entanto, não há relatos experimentais 

de deficiências de cobalto e vitamina B12 em cavalos (NRC, 2007). 
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5.4.2.3 Cobre 

 

 

As concentrações de cobre (ppm) estão demonstradas nos gráficos 23, 24, 25 e 26, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 23 – Concentrações de cobre (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 24 – Concentrações de silício (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 25 – Concentrações de cobre (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 26 – Concentrações de cobre (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

  

A importância do cobre na constituição óssea está no fato desse mineral ser parte da 

enzima lisina-oxidase, envolvida na formação de ligações entre as fibras de colágeno e a 

matriz orgânica dos ossos (UNGER; BARBARÁ, 2008). Além disso, participa na preservação 

da integridade da mitocôndria e na síntese de melanina (NRC, 2007). 

Diversos fatores podem influenciar o metabolismo do cobre. Esse elemento interage 

com vários outros minerais, como molibdênio, enxofre, zinco, selênio, prata, cádmio, ouro e 
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chumbo. Porém, em cavalos, existem poucos estudos explorando essas interrelações (NRC, 

2007). 

De acordo com Armelin et al. (2004), os requerimentos de cobre são grandemente 

aumentados pelo molibdênio e enxofre. A ação antagônica do molibdênio sobre o cobre é 

exacerbada na presença de altas quantidades de enxofre. 

Em indivíduos com deficiências de cobre, podem aparecer transtornos no metabolismo 

ósseo, como a desmineralização, devido à sintese anormal do colágeno ósseo e sanguíneo 

(UNGER; BARBARÁ, 2008). 

No presente estudo, as concentrações de cobre apresentaram o mesmo comportamento 

entre os tratamentos, e mantiveram-se dentro dos valores normais, para a categoria animal 

(7,19 ± 1,49 µg/g), segundo Asano et al. (2005). 
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5.4.2.4 Cromo 

 

 

As formas tri e tetravalentes do cromo são as mais comuns, sendo o cromo orgânico 

mais biodisponível em relação ao inorgânico, com taxas de absorção significativamente 

maiores (NRC, 2007). As concentrações de cromo (ppm) nos pêlos estão demonstradas nos 

gráficos 27, 28, 29 e 30, de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 27 – Concentrações de cromo (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 28 – Concentrações de cromo (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 29 – Concentrações de cromo (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 30 – Concentrações de cromo (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

 

Até o presente momento, não existem informações suficientes disponíveis em relação 

às recomendações para eqüinos (NRC, 2007). Houve efeito quadrático (P<0,05) na 

concentração de cromo entre os períodos, independente dos tratamentos, e os valores foram 

semelhantes aos encontrados por Asano et al. (2005), para a categoria animal (0,45 ± 0,20 

ppm). 
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5.4.2.5 Estrôncio 

 

 

As concentrações de estrôncio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 31, 32, 33 e 34, 

de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 31 – Concentrações de estrôncio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 32 – Concentrações de estrôncio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 33 – Concentrações de estrôncio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 34 – Concentrações de estrôncio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período.  

 

As médias encontradas no presente estudo ficaram acima dos valores encontrados por 

Asano et al. (2005) para a categoria animal (2,78 ± 0,58 ppm). 
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5.4.2.6 Ferro 

 

 

As concentrações de ferro (ppm) estão demonstradas nos gráficos 35, 36, 37 e 38, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 35 – Concentrações de ferro (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 36 – Concentrações de ferro (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 37 – Concentrações de ferro (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais orgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 38 – Concentrações de ferro (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período.  

 

O ferro é importante no transporte de oxigênio e respiração celular, pois é constituinte 

das moléculas de hemoglobina, mioglobina, citocromos e outros sistemas enzimáticos (NRC, 

2007). 

Houve efeito quadrático (P<0,05) para as concentrações de ferro nos pêlos em relação 

aos períodos, independente dos tratamentos, e os valores ficaram acima dos encontrados no 

estudo de Asano et al. (2005) para a categoria animal (31 ± 21 ppm). 
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5.4.2.7 Lítio 

 

 

As concentrações de lítio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 39, 40, 41 e 42, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 39 – Concentrações de lítio (ppm) nos animais suplementados 

        com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 40 – Concentrações de lítio (ppm) nos animais suplementados 

        com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 41 – Concentrações de lítio (ppm) nos animais suplementados 

        com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 42 – Concentrações de lítio (ppm) nos animais suplementados 

        com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 
 

Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos e entre os períodos, para as 

concentrações de lítio nos pêlos dos animais. 
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5.4.2.8 Manganês 

 

 

As concentrações de manganês (ppm) estão demonstradas nos gráficos 43, 44, 45 e 46, 

de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 43 – Concentrações de manganês (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 44 – Concentrações de manganês (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 45 – Concentrações de manganês (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 46 – Concentrações de manganês (ppm) nos animais suplementados 

   com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

 

Houve efeito quadrático (P<0,05) nas concentrações capilares de manganês nos 

tratamentos 1, 2 e 3, em relação aos períodos. O tratamento 4 não apresentou diferenças 

(P>0,05) em relação aos períodos. As médias do presente estudo apresentaram-se acima das 

concentrações encontradas por Asano et al. (2005), os quais obtiveram 1,11 ± 0,49 ppm de 

manganês nos pêlos de cavalos meio-sangue. 

O manganês está envolvido no metabolismo de ácidos graxos ácidos e na síntese do 

colesterol. É importante para a saúde das articulações, pois participa da síntese de sulfato de 
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condroitina (NRC, 2007). Embora as concentrações obtidas para os pêlos eqüinos, no presente 

estudo, não estão dentro da normalidade (ASANO et al., 2005), não se pode dizer que há um 

acúmulo de Mn disponível para absorção. 

Algumas evidências sugerem que uma dieta com elevadas concentrações de Ca e P 

pode aumentar as necessidades de manganês, Portanto, é necessário considerar os efeitos 

antagonistas entre os minerais envolvidos e também o estado de saúde dos animais. Sabe-se 

que altas quantidades de manganês na dieta podem interferir na absorção do fósforo, porém 

não há relatos de intoxicações por esse elemento em eqüinos (NRC, 2007). 
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5.4.2.9 Molibdênio 

 

 

As concentrações de molibdênio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 47, 48, 49 e 

50, de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 47 – Concentrações de molibdênio (ppm) nos animais suplementados 

  com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 48 – Concentrações de molibdênio (ppm) nos animais suplementados 

  com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 49 – Concentrações de molibdênio (ppm) nos animais suplementados 

  com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 50 – Concentrações de molibdênio (ppm) nos animais suplementados 

  com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

 

As concentrações de molibdênio mantiveram-se constantes e corroboram com o estudo 

de Asano et al. (2005), os quais obtiveram 0,73 ± 0,49 ppm de molibdênio no pêlo de cavalos 

meio-sangue. Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos. 
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5.4.2.10 Selênio 

 

 
O selênio participa no controle do metabolismo de hormônios da tireóide. Seleno-

enzimas são responsáveis pela produção de maior parte dos hormônios circulantes T3 (NRC, 

2007). 

As concentrações de selênio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 51, 52, 53 e 54, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 51 – Concentrações de selênio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 52 – Concentrações de selênio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 53 – Concentrações de selênio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 54 – Concentrações de selênio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período.  

 

Já foram descritos casos de deficiências de selênio em cavalos, e as manifestações 

clínicas são afetadas pelas concentrações de vitamina E (NRC, 2007). 

No presente estudo, houve efeito quadrático (P<0,05) para as concentrações de selênio 

durante os períodos, independente dos tratamentos. As médias encontradas no presente estudo 

corroboram com os valores normais (0,58 ± 0,31 ppm) obtidos por outros pesquisadores 

(ASANO et al., 2005). 
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5.4.2.11 Zinco 

 

 

Maior parte do zinco do organismo encontra-se nos olhos e próstata. Concentrações 

intermediárias estão presentes na pele, fígado, ossos e músculos, e menores ainda, no sangue, 

leite, pulmões e cérebro (NRC, 2007). As concentrações de zinco (ppm) nos pêlos estão 

demonstradas nos gráficos 55, 56, 57 e 58, de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 55 – Concentrações de zinco (ppm) nos animais suplementados 

                com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 
 

 
Grafico 56 – Concentrações de silício (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 57 – Concentrações de zinco (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 58 – Concentrações de zinco (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período.  

 

Não houve diferença (P>0,05) nas concentrações de zinco entre os tratamentos. O 

zinco desempenha papel fundamental na função osteoblástica por ser constituinte da enzima 

fosfatase alcalina e das metaloproteinases colágenas da matriz, necessárias para o 

desenvolvimento e remodelamento ósseos (UNGER; BARBARÁ, 2008).  

As concentrações de zinco não demonstraram diferenças entre os tratamentos e 

mantiveram-se dentro dos valores normais para a categoria animal (188 ± 36 ppm), segundo 

Asano et al. (2005). 
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5.4.3 Minerais Suplementares 

 
 

5.4.3.1 Enxofre 

 

 

As concentrações de enxofre (ppm) estão demonstradas nos gráficos 59, 60, 61 e 62, 

de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 59 – Concentrações de enxofre (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 60 – Concentrações de enxofre (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 61 – Concentrações de enxofre (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 62 – Concentrações de enxofre (ppm) nos animais suplementados 

     com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período.  

 

De acordo com os gráficos, houve diminuição significativa nas concentrações de 

enxofre 60 dias após o início das colheitas e ao término do experimento, independente dos 

tratamentos. Não há relatos de deficiências de enxofre na literatura (NRC, 2007). Os valores 

do presente estudo foram semelhantes aos encontrados por Asano et al. (2005), para a 

categoria animal (30378 ± 3562 ppm). 
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5.4.3.2 Titânio 

 

 

As concentrações de titânio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 63, 64, 65 e 66, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 63 – Concentrações de titânio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 64 – Concentrações de titânio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 65 – Concentrações de titânio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 66 – Concentrações de titânio (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

 

Houve efeito quadrático (P<0,05) nas concentrações de titânio em relação aos 

períodos, e os valores foram acima dos encontrados por outros pesquisadores (2,61 ± 1,79 

ppm), para a categoria animal (ASANO et al., 2005). 
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5.4.3.3 Escândio, Ouro, Prata, Tungstênio e Zircônio 

 

 

Durante os 150 dias do período experimental, os níveis médios dos minerais 

suplementares Escândio (Sc), Ouro (Au), Prata (Ag), Tungstênio (W) e Zircônio (Zr) 

mantiveram-se constantes como demonstrado na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Médias dos minerais suplementares durante todo o período experimental (T1= 
minerais orgânicos sem oxalato; T2= minerais orgânicos + oxalato; T3= minerais 
inorgânicos sem oxalato; T4= minerais inorgânicos + oxalato). 

 Minerais Suplementares 

Tratamentos Sc (ppm) Au (ppm) Ag (ppm) W (ppm) Zr (ppm) 

T1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

T2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

T3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

T4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos, durante todo o experimento, para 

os minerais escândio,ouro, prata, tungstênio e zircônio. 
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5.4.4 Minerais Tóxicos 

 
 

5.4.4.1 Alumínio 

 

 

As concentrações de alumínio (ppm) estão demonstradas nos gráficos 67, 68, 69 e 70, 

de acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 67 – Concentrações de alumínio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 68 – Concentrações de alumínio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 69 – Concentrações de alumínio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 70 – Concentrações de alumínio (ppm) nos animais suplementados 

    com minerais inorgânicos + oxalato (T4), por período. 

  

Houve efeito quadrático (P<0,05) nas concentrações de alumínio, independente dos 

tratamentos, e os valores médios encontrados no presente estudo foram acima dos encontrados 

por Asano et al. (2005) para a categoria animal (68 ± 48 ppm). 
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5.4.4.2 Níquel 

 

 

As concentrações de níquel (ppm) estão demonstradas nos gráficos 71, 72, 73 e 74, de 

acordo com os respectivos tratamentos. 

 

 
Grafico 71 – Concentrações de níquel (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

 
Grafico 72 – Concentrações de níquel (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais orgânicos + oxalato (T2), por período. 
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Grafico 73 – Concentrações de níquel (ppm) nos animais suplementados 

      com minerais inorgânicos sem oxalato (T3), por período. 

 

 
Grafico 74 – Concentrações de níquel (ppm) nos animais suplementados 

       com minerais orgânicos sem oxalato (T1), por período. 

 

Conforme descrito para outros minerais, no presente estudo houve uma queda 

significativa nas concentrações de níquel entre os dias 60 e 90 de colheitas de amostras, 

havendo efeito quadrático (P<0,05) da concentração capilar de níquel em relação aos 

períodos, independente dos tratamentos. Alguns valores encontrados no presente estudo estão 

de acordo com as concentrações encontradas por outros pesquisadores (0,40 ± 0,27 ppm), 

independente dos tratamentos (ASANO et al., 2005). 
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5.4.4.3 Bário, Berílio, Cádmio, Chumbo e Mercúrio 

 

 

As médias das concentrações de bário, berílio, cádmio, chumbo e mercúrio 

mantiveram-se constantes durante os 150 dias do estudo e estão demonstradas na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Médias dos minerais tóxicos durante todo o período experimental (T1= minerais 
orgânicos sem oxalato; T2= minerais orgânicos + oxalato; T3= minerais 
inorgânicos sem oxalato; T4= minerais inorgânicos + oxalato). 

  Minerais Tóxicos 

Tratamentos Ba (ppm) Be (ppm) Cd (ppm) Pb (ppm) Hg (ppm) 

T1 0,10 0,20 0,05 0,10 0,20 

T2 0,10 0,20 0,05 0,10 0,20 

T3 0,10 0,20 0,05 0,10 0,20 

T4 0,10 0,20 0,05 0,10 0,20 

 

Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos, durante todo o experimento, para 

os minerais tóxicos Ba (bário), Be (berílio), Cd (cádmio), Pb (chumbo) e Hg (mercúrio). No 

período D-150, houve uma alteração numérica nas médias dos minerais supracitados apenas 

no T2 (minerais orgânicos + oxalato). Essa alteração não foi considerada significativa no 

presente estudo, pois os valores médios ± desvio padrão foram os seguintes: Ba= 0,08 ± 0,04 

ppm; Be= 0,15 ± 0,07 ppm; Cd= 0,04 ± 0,02 ppm; Pb= 0,08 ± 0,04 ppm; e Hg= 0,15 ± 0,07 

ppm. 
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5.5 Densidade mineral óssea 

 

 

Vários métodos foram desenvolvidos para a avaliação da densidade mineral óssea 

(DMO): a absorção direta por fótons – SPA e DPA (FAULKNER et al., 1991; GENANT et 

al., 1991), a análise de ativação por nêutrons, a tomografia computadorizada, a fotometria 

radiográfica (O’CALLAGHAN, 1991), a ultra-sonografia (JEFFCOTT; McCARTNEY, 1985; 

McCARTNEY; JEFFCOTT, 1987), a absorciometria radiográfica de dupla energia em 

animais – DEXA (GRIER et al., 1996) e a densitometria óptica por imagem radiográfica 

(LOUZADA, 1994). 

Diversos estudos correlacionaram atividade física ao aumento e manutenção da DMO; 

alguns ainda analisam o tipo de esforço por modalidade esportiva. Apesar do possível efeito 

benéfico no aumento da DMO, treinamentos em excesso podem prejudicar, e esse prejuízo 

pode relacionar-se à perturbação da homeostase hormonal do organismo (CADORE et al., 

2005). 

Em outro trabalho envolvendo os efeitos do exercício e do confinamento no possível 

aumento da densidade óssea em equinos, medida através de cunha de alumínio em imagem 

radiográfica, Hiney et al. (2004) não constataram diferenças entre animais em piquetes, 

animais confinados sem atividades físicas ou animais confinados e com atividade física. 

Estudos anteriores comprovaram a alta correlação, no III metacarpiano de cavalos, do 

método da DMO comparado ao da ultrassonografia quantitativa (SANTOS et al., 2008). 

Hoffman et al. (2000), demonstrou uma diminuição no conteúdo mineral do III metacarpiano 

de equinos alimentados com dietas a base de gorduras e fibras, quando comparados a eqüinos 

alimentados com dietas a base de açúcar e amido, deixando dúvidas sobre o potencial de 

ligação do Ca com gorduras e fibras. Um estudo seguinte demonstrou que uma suplementação 

com mais de 0,9% de Ca, em dietas a base de gorduras e fibras para potros, não influenciou o 

conteúdo mineral do III metacarpiano, levando os autores a concluir que a baixa concentração 

mineral nos ossos durante o primeiro estudo foi transitória e mais atribuída às interações 

endócrinas do que à insuficiência de Ca (HOFFMAN et al., 2000). 

No presente estudo foram analisadas as regiões metafisárias dos III metacarpianos 

direitos dos potros e correlacionadas aos pesos dos animais. Os valores médios e erros-padrão 

da média da DMO e pesos dos animais nos diferentes tratamentos encontram-se demonstrados 

na tabela 12. 
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Tabela 12 – Médias e erros-padrão da média (EPM) de densidade mineral óssea (DMO) em 

milímetros de alumínio (mmAl) e pesos dos animais (kg), por tratamentos (T1: 

minerais orgânicos sem oxalato; T2: minerais orgânicos + oxalato; T3: minerais 

inorgânicos sem oxalato; T4: minerais inorgânicos + oxalato), durante o período 

experimental. 

Períodos 

T1 T2 T3 T4 

DMO Pesos DMO Pesos DMO Pesos DMO Pesos 

D-0 12,77 309,50 13,85 280,17 14,36 280,17 13,46 271,83 

D-30 14,47 337,00 15,61 304,00 15,98 320,33 16,28 306,67 

D-60 16,90 347,67 17,23 326,50 18,12 334,00 16,63 322,67 

D-90 18,12 355,67 17,95 324,33 17,73 341,17 18,19 329,50 

D-120 19,34 368,67 20,07 336,17 20,19 352,83 20,63 339,00 

D-150 18,57 379,17 18,66 344,00 18,94 356,00 18,47 348,17 

EPM 2,57 24,68 2,22 23,40 2,09 27,97 2,43 27,38 

 

Conforme esperado, houve alta correlação (P<0,0001) entre a DMO e o peso dos 

animais e a DMO chegou a ultrapassar (20,06±0,54 mmAl) os níveis descritos em literatura 

(SANTOS et al., 2008) para o III metacarpiano (14,25±2,19 mmAl). No final do estudo os 

níveis médios diminuíram, corroborando com o estudo de Riet-Correa et al. (1998), os quais 

encontraram rarefação óssea de intensidade decrescente nos ossos longos, observada através 

de histologia. 

No presente estudo, não houve diferença na DMO entre os sexos (P>0,05), 

concordando com os dados de Prado-Filho e Sterman (2004). Observou-se que os animais não 

apresentaram nenhum tipo de claudicação no período experimental, e não houve diferença 

entre os tratamentos. 
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5.6 Biópsia Óssea 

 

 

Para a deposição de cálcio nos ossos, houve diminuição linear em relação aos dias do 

experimento para todos os tratamentos, sendo que, nos grupos tratados com oxalato, os 

minerais orgânicos demonstraram níveis mais altos em relação aos inorgânicos, independente 

do sexo, conforme demonstrado no gráfico 76. 

 

 
Gráfico 76  – Concentrações de cálcio (%) nos ossos, por tratamento, durante o período 

experimental. 
 

Em relação ao fósforo, houve interação tripla entre dias, sexo dos animais e grupos 

tratados com minerais orgânicos, sendo que as fêmeas demonstraram níveis maiores tanto nos 

grupos suplementados com minerais orgânicos quanto inorgânicos, como demonstrado no 

gráfico 77. 
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Gráfico 77 – Concentrações de fósforo (%) nos ossos de machos e fêmeas, durante o 

período experimental, de acordo com a suplementação (minerais 
orgânicos e inorgânicos). 

 

Os valores médios e desvios-padrão das concentrações de cálcio e fósforo nos ossos 

(%), de acordo com os tratamentos durante o período experimental estão demonstrados na 

tabela 13. 

 

Tabela 13 - Médias e erros-padrão das médias da quantidade de cálcio e fósforo nos ossos (%) 
por tratamento (T1: minerais orgânicos sem oxalato; T2: minerais orgânicos + 
oxalato; T3 minerais inorgânicos sem oxalato; T4 minerais inorgânicos + oxalato), 
durante o período experimental. 

Períodos 

T1 T2 T3 T4 

Cálcio Fósforo Cálcio Fósforo Cálcio Fósforo Cálcio Fósforo

D-0 30,99 16,12 31,70 16,11 32,35 15,75 30,70 16,13 

D-75 30,91 15,84 31,05 14,94 30,91 15,45 30,71 14,71 

D-150 29,74 14,56 30,63 15,34 29,75 14,73 28,84 14,40 

EPM 0,70 0,83 0,54 0,59 1,30 0,52 1,08 0,92 

 

Não houve diferença (P>0,05) entre os sexos e entre os grupos suplementados com 

minerais inorgânicos. Nos grupos que receberam oxalato de potássio, houve diferença entre os 

que foram alimentados com minerais orgânicos e inorgânicos em relação à quantidade de Ca 
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nos ossos. A concentração de Ca nos ossos no grupo tratado com minerais orgânicos + 

oxalato foi numericamente maior do que a do grupo tratado com minerais inorgânicos + 

oxalato. Isso indica que houve menor mobilização desse mineral para os líquidos corporais no 

grupo com minerais orgânicos, concordando com os dados de Soares (2007), porém 

discordando com os de Ott e Johnson (2001), que obtiveram menor concentração óssea de 

minerais para o tratamento com minerais orgânicos. 

Em relação aos níveis médios de Mg nos ossos, houve interação entre os parâmetros 

tempo (dias) e fonte mineral suplementada (orgânica e inorgânica), tempo (dias) e sexo dos 

animais, e presença de oxalato na dieta e sexo dos animais. Os valores médios e desvios-

padrão das concentrações de magnésio nos ossos (ppm), de acordo com sexos, tratamentos e 

períodos experimentais estão demonstrados na tabela 14. 

 

Tabela 14 – Médias e erros-padrão da média da quantidade de magnésio nos ossos (ppm) por 
tratamento (T1: minerais orgânicos sem oxalato; T2: minerais orgânicos + oxalato; 
T3: minerais inorgânicos sem oxalato; T4: minerais inorgânicos + oxalato), e por 
sexo, durante o período experimental. 

  T1 T2 T3 T4 

Períodos Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas Machos Fêmeas

D-0 0,75 0,72 0,74 0,63 0,71 0,79 0,78 0,78 

D-75 0,68 0,92 0,65 0,59 0,57 0,70 0,66 0,71 

D-150 0,47 0,64 0,58 0,49 0,75 0,53 0,81 0,58 

EPM 0,14 0,14 0,08 0,07 0,10 0,13 0,08 0,10 

 

Foi observado efeito de período (P<0,05) na mobilização de Ca, P e Mg nos ossos, 

independente dos tratamentos, concordando com os dados de Puoli-Filho et al. (1999). 

Segundo os autores, a mobilização de Ca para os ossos dos animais em função do tempo, 

pode ser explicada pelos elevados teores de oxalato oferecidos na dieta. 

Estudos indicam alta correlação entre as concentrações de Mg e o tecido ósseo (RUDE 

et al., 2003). Quantidade representativa de Mg é encontrada nos ossos, e acredita-se que um 

aumento na retenção de Mg seja causado pelo aumento na formação óssea, proporcionado por 

Ca adicional na dieta (NRC, 2007). 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

O modelo proposto de indução de desequilíbrio entre cálcio e fósforo no organismo 

dos equinos com inclusão de oxalato de potássio é efetivo e produz o resultado esperado. 

O hormônio calcitonina, e os minerais lítio, molibdênio, zinco, escândio, ouro, prata, 

tungstênio, zircônio, bário, berílio, cádmio, chumbo e mercúrio (dosados através de 

mineralograma capilar) não são afetados pela inclusão de oxalato de potássio a dieta de 

equinos e podem ser impróprios para diagnóstico do hiperparatireoidismo nutricional 

secundário. 

A suplementação mineral, tanto com fontes orgânicas, quanto inorgânicas, é capaz de 

aumentar a densidade mineral óssea, em potros, independente do sexo. 

A criação de desequilíbrio mineral através da inclusão de oxalato de potássio diminui 

a concentração de cálcio, fósforo e magnésio nos ossos de potros, na suplementação com 

fontes orgânicas e inorgânicas. 

Os potros suplementados com minerais orgânicos, mesmo quando desafiados com a 

inclusão de oxalato de potássio na dieta, mantém os níveis de I-PTH plasmáticos estáveis, 

demonstrando melhor resistência ao desequilíbrio entre cálcio e fósforo e evitando o 

desenvolvimento da osteodistrofia fibrosa. 
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Anexos 

 

ANEXO A – Níveis de garantia do suplemento Kromium elaborado pela Tortuga Companhia 

Zootécnica Agrária. 

 

Cromo  40,0000 mg 

Iodo  90,0000 mg 

Cobre  1.000,0000 mg 

Sodio  150,0000 g 

Cálcio  130,0000 g 

Manganês  2.000,0000 mg 

Cobalto  14,0000 mg 

Zinco  3.700,0000 mg 

Ferro  2.500,0000 mg 

Enxofre  5,0000 g 

Selenio  11,0000 mg 

Flúor (Máx.)  750,0000 mg 

Fosforo  75,0000 g 

 




