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RESUMO 
Objetiva-se com esta revisão descrever os 

benefícios da utilização de probióticos bacterianos e 

de leveduras na alimentação de equinos. A inclusão 

de probióticos na dieta de equinos tem por objetivo 

modular o equilíbrio e as atividades da microbiota 

gastrointestinal, cujo papel é fundamental para a 

homeostase intestinal, uma vez que tem sido 

demonstrado que inúmeros fatores, como 

fornecimento excessivo de carboidratos e problemas 

de manejo, podem afetar fortemente a estrutura e as 

atividades das cepas microbianas do intestino de 

equinos,                                     

                  -                           

                                            z        

                                                

conhecer o funcionamento da fisiologia digestiva dos 

equinos, para adequar as suas necessidades e 

maximizar o aproveitamento dos nutrientes 

fornecidos. Nesse sentido diversos trabalhos 

comprovaram o efeito das leveduras sobre a saúde e 

coeficiente de digestibilidade e desempenho de 

equinos, adicionalmente, a levedura Saccharomyces 

cerevisiae pode se tornar um importante aditivo 

probióticos para equinos além de reduzir a incidência 

de cólica nestes animais. 
 
Palavras-chave: cólica; equídeos; leveduras; 

Saccharomyces cerevisiae; nutrição. 

 
 

 

PROBIOTICS USE IN HORSE FEEDING 
 
ABSTRACT 
 
The objective of this review is to describe the 

benefits of using bacterial probiotics and yeast in 

feed for horses. The inclusion of probiotics in the 

equine diet aims to modulate the balance and 

activities of the gastrointestinal microbiota, whose 

role is fundamental for intestinal homeostasis, since 

it has been shown that innumerable factors, such as 

excessive carbohydrate supply and handling 

problems, can strongly affect the structure and 

activities of the microbial strains of the intestines of 

horses, affecting the health and especially the 

performance and welfare of the animals athletes. 

Therefore, in order to improve the use of probiotics in 

equine nutrition, it is necessary to know the 

functioning of the digestive physiology of horses, to 

adapt their needs and maximize the use of nutrients 

supplied. In this sense, several studies have 

confirmed the effect of yeasts on the health and 

coefficient of digestibility and performance of horses, 

in addition, the yeast Saccharomyces cerevisiae can 

become an important probiotic additive for equines 

besides reducing the incidence of colic in these 

animals. 
 
Keyword: colic; equines; yeasts; Saccharomyces 

cerevisiae; nutrition.
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INTRODUÇÃO 
 
Nos dias atuais, os cavalos deixaram de ser 

utilizados apenas para a finalidade de tração e 

trabalho, dados do MAPA (2016), demonstram que o 

agronegócio dos cavalos movimenta anualmente 

cerca de R$ 16,15 bilhões de reais, com um 

crescente aumento de plantéis destinados ao 

esporte e lazer. Nesse sentido, as práticas de 

manejo e alimentação também sofreram alterações, 

tornando-se inconsistentes com os hábitos 

alimentares naturais e a fisiologia dos cavalos. Além 

disso, os equinos de estimação e atletas são 

frequentemente submetidos a estresse por 

transporte, competição, medicamentos e outros, o 

que pode prejudicar sua função digestiva e criar um 

desequilíbrio da microflora, levando a distúrbios 

digestivos. 

 

Diante disso, os probióticos podem ser utilizados 

para tentar estabelecer um equilíbrio desejável entre 

os microrganismos intestinais, principalmente 

aqueles benéficos. Por estes benefícios, a 

suplementação desses aditivos na dieta cria-se 

expectativa, pós-uso, de proporcionar organismos 

microscópicos viáveis e hábeis para adaptação no 

ambiente intestinal, atuando de forma benéfica no 

equilíbrio da microbiota normal do trato digestivo, 

elevando desempenho zootécnico e/ou prevenção 

de patologias do trato digestivo (MOURA et al., 

2009).  

 

Os probióticos têm sido utilizados na nutrição animal 

como promotores de crescimento em substituição 

aos antibióticos (SANTOS et al., 2016), e além disso 

contribuem efetivamente para a melhoria na 

absorção dos nutrientes pelo organismo animal 

(GEOR & HARRIS, 2007). Esses aditivos são 

ofertados aos animais de diversas formas, tais como 

pós, pastas, gel e na maioria das vezes por via oral, 

misturado ao alimento durante a refeição ou 

fornecido na água (BRAGA et al., 2008). 

 
Atualmente diversos estudos têm sido realizados 

para demonstrar a importância do equilíbrio na 

microbiota intestinal a partir da suplementação com 

probióticos (HILL et al., 2001; WARD et al., 2004; 

SANTOS et al., 2016). Entretanto, para equinos 

esses resultados são conflitantes, quando se utiliza  

Saccharomyces cerevisae, deste modo, torna-se  

 

 

essencial avaliar de forma mais específica a 

utilização de leveduras na alimentação de equinos 

como potencial probióticos para a espécie, e verificar 

se há atuação positiva desses aditivos sobre a 

digestibilidade dos alimentos e saúde dos equinos. 

 

Diante do exposto, objetiva-se com esta revisão 

descrever os benefícios da utilização de probióticos 

bacterianos e de leveduras na alimentação de 

equinos. 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

Aspectos gerais do TGI e Microbiota intestinal de 

equinos 

O conhecimento sobre a anatomia digestiva do 

equino e seu funcionamento representa uma das 

bases para o estudo nutricional, como também, a 

elaboração de dietas. 

 
A espécie equina recebe a denominação de 

herbívoro não ruminante de ceco funcional por 

possuir uma anatomia e fisiologia do sistema 

digestório peculiar e, também, devido à sua 

capacidade de degradação das fibras vegetais com o 

auxílio de microrganismos fermentativos alojados no 

intestino grosso (GOBESSO et al., 2008). 

 

O intestino delgado do equino é compreendido pelas 

regiões do duodeno, jejuno íleo e representa cerca 

de 30% do total do tamanho do trato digestório. 

Neste compartimento, o quimo alimentar sofre ação 

das enzimas pancreáticas (proteases, amilases e 

lipases) mais a da bile de maneira contínua, já que o 

equino não possui a vesícula biliar; promovendo a 

degradação dos nutrientes em partículas de menor 

tamanho capazes de serem absorvidas pelo 

organismo (MOORE et al., 2001). Neste 

compartimento se observa uma quantidade 

considerável de microrganismos anaeróbicos, sendo 

o local principal de digestão e absorção de 

carboidratos solúveis, além de gorduras e proteínas, 

promovendo fermentação em sua porção distal, 

realizada principalmente por bactérias Gram-

positivas anaeróbicas obrigatórias (GOBESSO et al., 

2008). 

 

O trânsito dos alimentos ao longo intestino delgado 

varia em torno de 2 a 3 horas. Ocorrendo alterações 

digestivas durante essa passagem, que resulte em 

obstruções ou gases em demasia, possibilita movi-
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mentos erráticos das alças ou torções e 

estrangulamentos, predispondo o animal a cólica 

(MOORE et al., 2001). 

 
O intestino grosso do equino é constituído de ceco, 

cólon e reto, representando 60% do trato digestório 

e recebe o restante dos alimentos não degradados e 

absorvidos pelo estômago e intestino delgado; 

sendo que em cada segmento a microbiota varia em 

função do órgão (BRANDI & FURTADO, 2009). A 

maior parte da fermentação microbiana ocorre nesse 

segmento e, por esta razão, apresenta bactérias e 

protozoários em quantidades e ações semelhantes 

ao pré-estômago dos ruminantes (CHAUCHEYRAS-

DURAND & DURAND, 2010). Neste compartimento 

ocorre a digestão dos carboidratos estruturais que 

são degradados por enzimas produzidas pela 

microbiota e absorvidos na forma de ácidos graxos 

voláteis, tais como acetato, propionato e butirato 

(TARAN et al., 2011), além de vitaminas e 

aminoácidos. 

 

Nesta região do trato gastrointestinal, a 

concentração de ácidos graxos voláteis pode variar 

com a proporção entre concentrado e volumoso. O 

excesso de carboidratos hidrolisáveis e de rápida 

fermentação atingem o ceco, podendo levar ao 

desenvolvimento excessivo dessa microbiota, 

causando uma queda na produção de acetato, na 

redução do pH, aumentando a proporção de ácido 

propiônico e lático (MEYER, 1995), o que 

possivelmente pode causar alterações na microbiota 

intestinal (DROGOUL et al., 2001). 

 

Fica evidente que a microbiota do sistema digestório 

dos equinos é responsável pela etapa mais longa do 

processo digestivo, a quebra e consequente 

aproveitamento da fibra da dieta (CHAUCHEYRAS-

DURAND & DURAND, 2010). Variada e densa, a 

microbiota disponibiliza nutrientes por meio da 

fermentação e degradação de alimentos que, sem 

sua ação, não seriam aproveitados pelo processo de 

digestão enzimática (SADET-BOURGETEAU & 

JULLIAND et al., 2010). 

 
Os principais gêneros de bactérias que fazem parte 

da microbiota intestinal dos equinos são: Bacillus, 

Bacteriodes, Bifidobacterium, Citrobacter, 

Clostridium, Enterobacter, Escherichia, Eubacterium,  

 

 

Fusobacterium, Lactobacillus, Lactococcus, 

Pediococcus, Peptostreptococcus, 

Propionibacterium, Ruminococcus, Serratia, 

Veillonellae Streptococcus (GUPTA & GARG, 2009). 

 
As bactérias que povoam o ambiente digestório do 

equino são celulolíticas, proteolíticas, glicolíticas, 

amilolíticas. Como exemplo, as bactérias 

Lactobacillus ssp e Streptococcus ssp, são 

classificadas como amilolíticas e atuam nos 

carboidratos não digeridos pelas enzimas do 

intestino delgado; já as bactérias Ruminococcus 

flavefacien, Fibrobacter succinogenes são 

classificadas como celulolíticas e atuam na quebra 

da celulose (HASTIE et al., 2008).  

 

As bactérias Lactobacillus e Streptococcus, são os 

gêneros mais encontrados no trato gastrointestinal 

de equinos (SILVA et al., 2009; MOREAU et al., 

2014) e, alterações nas suas populações, sinalizam 

que no sistema digestório dos equinos pode haver 

problemas no processo da digestão quando estas 

bactérias estão em grandes concentrações, 

promovendo alterações na fermentação e produção 

exagerada de ácido lático, podendo prejudicar o 

animal e aumentar a chance de ocorrência de 

afecções como laminite e cólicas (CRAWFORD et 

al., 2007; AL JASSIM & ANDREWS, 2009). 

 

Devido a esta grande importância da associação das 

bactérias com o organismo dos equinos, 

acompanhar as mudanças de manejo e na 

alimentação dos animais é primordial. Alterações 

tanto nas proporções dos alimentos, quanto na 

composição da dieta, podem alterar a microflora 

intestinal e influenciar no processo de digestão. 

 
Práticas equivocadas no manejo alimentar podem 

resultar em alterações na microbiota, causando 

morbidades digestivas. A mudança brusca de 

alimentação é um desses equívocos, seja pela 

mudança do alimento concentrado ou volumoso, ou 

por sua qualidade, o que pode proporcionar 

alterações na população microbiana, podendo 

provocar laminites ou cólicas. As mudanças devem 

sempre ocorrer de forma gradativa com alimentos de 

boa qualidade (BRANDI et al., 2009; DALY et al., 

2012). 
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Pesquisadores observaram as alterações no 

quantitativo bacteriano no ceco, quando um equino 

estava sendo acometido por laminite, desencadeado 

por excesso de oligofrutose. Os resultados 

revelaram que, dentro da microbiota, ocorreu um 

crescimento significativo de bactérias do gênero 

Streptococcus spp. momentos antes dos primeiros 

sinais da laminite, elevando os níveis de lactato pela 

degradação da oligofrutose (MILINOVICH et al., 

2008). 

 

A microbiota digestiva equina, em relação ao seu 

desenvolvimento, crescimento e atividade podem ser 

influenciados pelo substrato apresentado, ou seja, a 

alimentação dada ao animal pode alterar 

positivamente ou negativamente a população 

bacteriana. Desta maneira, é essencial adequar os 

tipos de alimentos e as suas proporções para evitar 

morbidades digestivas e proporcionar mais saúde 

aos animais. 

 

Caraterização de probióticos  

Probióticos são microrganismos vivos, oferecidos na 

alimentação animal em doses ajustadas propiciando 

melhorias à saúde do hospedeiro (FULLER, 1989; 

FAO, 2001). O conceito de probiótico foi descrito por 

Elie Metchnikoff em 1907, ao observar que o 

consumo de leite fermentado foi responsável por 

maior longevidade de uma população específica, e 

sugeriu que estes produtos manipulavam a 

microbiota intestinal, auxiliando no equilíbrio das 

bactérias patogênicas e não patogênicas (WEESE et 

al., 2003). 

 

Para um microrganismo ser considerado um bom 

probiótico deve possuir alguns atributos como, ser 

capaz de sobreviver ao ambiente gástrico, 

propriedades antimicrobianas, deve ter taxa de 

crescimento maior que sua eliminação pelo 

peristaltismo intestinal, capaz de aderir ao muco e 

células epiteliais e, é essencial que seja produzido e 

se mantenha viável por longos períodos (FAO, 

2001). Os três primeiros mecanismos são 

normalmente atribuídos às bactérias produtoras de 

ácido lático, enquanto que os dois últimos são mais 

específicos de leveduras (MOURA et al., 2009). 

 

As características atribuídas aos microrganismos 

probióticos estão relacionadas á produção de  

 

substâncias que suprimem patógenos ou impedem 

seu crescimento, concorrência com patógenos por 

sítios de adesão e nutrientes, impedimento das 

bactérias em produzir toxinas como também inibição 

de sua ação; ser inócuo para ao hospedeiro, sem 

causar qualquer afecção e ser natural do sistema 

digestório, sendo capaz de resistir a esse ambiente, 

principalmente a alterações no pH e temperatura 

(GUPTA & GARG, 2009). Segundo Buts (2004), a 

liberação de peptídeos antimicrobianos, como as 

bacteriocinas, inibem o crescimento de bactérias 

patogênicas, ou a produção de enzimas capazes de 

hidrolisar as toxinas bacterianas. Além disso, 

algumas cepas podem excluir competitivamente 

bactérias patogênicas através de sua maior afinidade 

por nutrientes ou sítios de adesão (LA RAGIONE et 

al., 2003), afetando também a resposta imune dos 

animais.  

 
Atualmente, vários microrganismos são usados 

como probióticos, sendo os mais comuns os do 

gênero Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Streptococcus, além das leveduras vivas como a 

Saccharomyces cerevisiae    T                     

                                                   

dose varia de acordo com a cepa e produto, não 

sendo possível generalizar a dosagem. Esses 

aditivos são ofertados aos animais de diversas 

formas, tais como pós, pastas, gel e na maioria das 

vezes por via oral, misturado ao alimento durante a 

refeição ou fornecido na água (BRAGA et al., 2008). 

 

Influência da utilização de probióticos na 

alimentação equina  

Os probióticos são amplamente usados na 

equinocultura na recuperação de animais que 

passaram por algum tipo de estresse, tal como a 

deficiência no consumo de colostro, estresse gerado 

pelo processo de desmama, durante o transporte, 

quando há restrição hídrica e alimentar significativas, 

alterações climáticas bruscas, morbidades crônicas 

devido a manejos equivocados tais como laminite ou 

doenças gastroentéricas, como suplementos para 

animais com escore corporal baixo e terapia de 

longa duração, a fim de contornar o uso de 

antibióticos (TARAN, 2011). Além de serem 

utilizados para tentar estabelecer um equilíbrio 

desejável entre os microrganismos intestinais, 

principalmente aqueles benéficos. Esses aditivos
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tornaram-se uma opção diferenciada devido a seus 

atributos, dentre eles sua habilidade de diminuir 

patologias infecciosas e, por consequência, reduzir o 

uso de antibióticos (WEESE et al., 2003), bem como 

reduzir os casos de obstruções intestinais. Podem 

ser ofertados aos animais de diversas formas, tais 

como pós, pastas, gel e na maioria das vezes por via 

oral, misturado ao alimento durante a refeição ou 

fornecido na água (BRAGA et al., 2008). 

 
Algumas pesquisas analisaram efeito da utilização 

de probióticos na alimentação equina. Jouany et al. 

(2007), verificaram melhora na digestibilidade da 

fibra em detergente ácido em dietas suplementadas 

com probióticos, que também estimulou a ingestão 

de matéria seca e da fibra em detergente neutro.  

 

Em potros desmamados a utilização da levedura 

Saccharomyces cerevisiae na dose 5g/dia mostrou 

resultados positivos na digestibilidade da 

hemicelulose (MOURA et al., 2009). Em dietas com 

alimento volumoso de baixa qualidade, 

suplementados com essa levedura, o 

aproveitamento do volumoso foi aproximadamente 

9% melhor, com acréscimo nos valores dos 

coeficientes de digestibilidade, quando comparado à 

dieta sem a levedura (MORGAN et al., 2007; 

FURTADO et al., 2010; AGAZZI et al., 2011). 

Resultados similares foram observados quando se 

suplementou 20 g do probiótico Saccharomyces 

cerevisiae por dia para equinos sob treinamento, 

com aumento na digestibilidade da hemicelulose em 

4,1% (REZENDE et al., 2012). Desta forma, com o 

objetivo de melhorar a digestibilidade da porção 

fibrosa e aumentar a energia disponível para os 

animais, pode se incrementar a dieta com esses 

aditivos probióticos. 

 
A digestibilidade da fibra tem sido um fator que 

demonstra melhora com o acréscimo de aditivos 

probióticos na dieta dos equinos, especialmente com 

o uso de Saccharomyces cerevisiae, possivelmente 

o aumento numérico de leveduras, proporcionando 

ao animal, gera maior equilíbrio da flora intestinal, 

reduzindo a possibilidade de ocorrência de 

distúrbios, em especial de cólica (CRAWFORD et 

al., 2007). 

A levedura Saccharomyces cerevisiae apresenta  

 

 

bons resultados, promovendo o equilíbrio da 

microbiota intestinal, o que pode ser observado em 

experimento onde utilizou uma dose de 2g/dia de 

levedura para animais com 4 anos da raça mini-

horse, apresentando equilíbrio na microflora 

intestinal, e com alteração na população bacteriana 

(MORAES FILHO et al., 2015). Enquanto que 

Medina et al. (2002), suplementaram cavalos adultos 

com Saccharomyces cerevisiae em dietas com as 

mesmas proporções de concentrado e volumoso, e 

verificaram aumento da concentração de células 

vivas viáveis no ceco e cólon,  obtendo 4,3 x 10
6
 e 

4,5 x 10
4
 UFC/g respectivamente, e a 

suplementação reduziu o pH e as concentrações do 

ácido lático e amônia. Segundo Gobesso et al. 

(2008), o maior sítio de atuação dos probióticos se 

encontra no ceco do que no cólon, coincidindo com 

maior quantidade de cepas do probiótico. Além 

disso, quando a digestão de concentrado do 

intestino delgado torna-se saturada, o efeito da 

suplementação do probiótico pode reduzir o risco de 

ocorrer uma acidose láctica (MEDINA et al., 2002; 

CHAUCHEYRAS-DURAND & DURAND, 2010). 

 
Por estes benefícios, a suplementação desses 

aditivos cria-se expectativa, pós-uso, de 

proporcionar organismos microscópicos viáveis e 

hábeis para adaptação no ambiente intestinal, 

atuando de forma benéfica no equilíbrio da 

microbiota normal do trato digestivo, elevando 

desempenho zootécnico e/ou prevenção de 

patologias do trato digestivo (MOURA et al., 2009). 

Weese et al. (2003), avaliaram o uso de 

Lactobacillus rhamnosus (1x10
9
; 1x10

10
 e 5 x10

10
 

UFC/50kg para PV/dia) em cavalos adultos e potros, 

os autores observaram colonização intestinal em 

potros, que se manteve até 9 dias após a última 

suplementação (1x10
9 

), enquanto que em adultos a 

colonização foi efetiva apenas nas dosagens mais 

elevadas do aditivo. 

 
O efeito benéfico da utilização destes aditivos em 

equinos parece ser relevante quando os animais 

encontram-se em estresse. Desrochers et al. (2005), 

observaram redução de sintomas da enterocolite 

constatada em um grupo de animais que receberam 

10 x 10
9
 UFC/g de Saccharomyces boulardiivivas a  
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cada 12 horas, durante 14 dias, em comparação a 

um grupo de animais que receberam um placebo. 

Ward et al. (2004), administraram de forma oral 

probióticos (Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

casei, L. acidophilus, and Enterococcus faecium) em 

cavalos hospitalizados, e observaram que  

administração do aditivo pareceu reduzir a incidência 

de disseminação de Salmonella após 48 horas de 

hospitalização em aproximadamente 65%.  

 

Dentre estes probióticos, a Saccharomyces 

cerevisiae possui potencial para ser utilizada como 

probióticos em equinos, haja vista que as pesquisas 

em outras espécies de animais demonstraram 

efeitos positivos (SANTOS et al., 2006; ARAÚJO et 

al., 2006; GATTASS et al., 2008). Vários estudos 

tem demostrado que a Saccharomyces cerevisiae 

cepa UFMG 905 vem apresentando resultados 

efetivos para humanos, estimulando a imunidade, 

reduzindo a resposta inflamatória em certos casos, e 

equilibrando a flora intestinal (MILANI et al., 2015). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As informações apresentadas demonstram que o 

uso do probiótico principalmente as cepas de 

leveduras Saccharomyces cerevisiae melhora as 

ações da microbiota intestinal, permitindo a maior 

degradação dos componentes fibrosos da dieta, o 

que predispõe melhores condições de saúde aos 

animais suplementados.  
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