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INGESTÃO ad libitum DE REPOSITORES HIDROELETROLÍTICOS EM 
EQUINOS MANGALARGA MARCHADOR APÓS EXERCÍCIO

Ad libitum ingestion of hydroelectrolytic replacers in Mangalarga Marchador 
horses after training

Physical activity can generate significant loss of fluids and electrolytes, besides energy

expenditure. The decrease of these substances can cause fluid and electrolyte

imbalances and also muscle fatigue. The most suitable and efficient method for

replacement of these disarrangements is the ingestion of electrolyte replacers. Brazil

lacks a product developed experimentally for this purpose in horses. Thus, this study

aimed to assess the volume of electrolyte replacers intake in horses submitted to

exercise. Six healthy Mangalarga Marchador horses, aged four to six years old were

randomly divided into three groups in an experimental "crossover" design. The

animals were subjected to 60 minutes of exercise and, after the end of the exercise,

were placed in individual stalls with the respective treatments for spontaneous

hydration for six hours. The treatments were: Group electrolyte replacer 1 (RHE1);

Group electrolyte replacer 2 (RHE2); replacers had on their composition sodium,

chloride, potassium, magnesium, calcium, phosphorus and three energy sources,

differing only in the amount of each substance; and control group (water). At the end

of the sixth hour, the volume spontaneously ingested by each animal was

determined. In the RHE1 group the average intake per animal was 19 liters. In the

RHE2 group was 14.6 liters, while in the control group was 12.1 liters. In conclusion,

the electrolyte replenishing 1 (RHE1) was ingested by animals spontaneously in a

larger quantity than RHE2 and water, demonstrating its superior palatability, making

it a great help in physiological rehydration of horses after exercise.

A atividade física pode gerar perdas significativas de líquidos e eletrólitos, além de

gasto energético. O decréscimo dessas substâncias pode ocasionar desequilíbrios

hídrico e eletrolítico, assim como fadiga muscular. O modo mais adequado e eficiente

de reposição desses desarranjos se dá pela ingestão de repositores hidroeletrolíticos.

No Brasil, ainda não há um produto desenvolvimento experimentalmente para uso

em equinos. Desse modo, este trabalho objetivou aferir o volume de ingestão de

repositores hidroeletrolíticos em equinos submetidos ao exercício.

Seis equinos hígidos, da raça Mangalarga Marchador, com idade entre quatro e seis

anos foram aleatoriamente divididos em três grupos num delineamento experimental

“crossover”. Os animais foram submetidos a 60 minutos de treinamento de marcha e,

após o término do exercício, foram colocados em baias individuais com os respectivos

tratamentos para hidratação espontânea durante seis horas.

Ingestão média por grupo:

• RHE1: 19 litros;

• RHE2: 14,6 litros;

• Controle: 12,1 litros.

Conclui-se que o repositor hidroeletrolítico 1 (RHE1) foi ingerido espontaneamente

pelos animais em um volume superior ao do RHE2 e ao da água, demonstrando a sua

superior palatabilidade, tornando-se um grande auxílio na reidratação fisiológica de

equinos após o exercício.

Tratamentos:

 Repositor hidroeletrolítico 1 (RHE1);

 Repositor hidroeletrolítico 2 (RHE2);

 Controle (água).

Os repositores apresentavam na sua composição sódio, cloreto, potássio, magnésio,

cálcio, fósforo e três fontes de energia, diferindo apenas na quantidade das

substâncias. No final da sexta hora, determinou-se o volume que cada animal ingeriu

espontaneamente.

Figura 1 – Animal durante treinamento de
marcha.

Figura 2 – Ingestão voluntária dos
tratamentos pelos animais após o
exercício.


