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Proteja o seu
poldro, reduza
o risco de OCD
Efeitos cientificamente
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Com estes novos dados, os donos
de cavalos têm a oportunidade de
reduzir o risco de OCD nos seus
animais, através da suplementação
atempada.
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Proteja o seu poldro,
reduza o risco de OCD
Nas primeiras semanas de vida, um poldro sangue-quente cresce rapidamente e engorda aproximadamente 1 kg por dia. Nos primeiros doze meses,
a média continua a ser de 500 g por dia. Neste desenvolvimento acelerado,
o crescimento saudável dos ossos não é garantido, pois requer um trabalho
de acompanhamento elaborado.
O rápido crescimento dos cavalos modernos, bem como a sua utilização precoce no desporto, acarretam riscos acrescidos para os cavalos, que poderão
vir a sofrer de OC ou OCD. Além disso, exige-se actualmente de um cavalo
de desporto, sobretudo dos cavalos utilizados para criação, que apresente
uns alicerces perfeitos. Deste modo, é absolutamente necessário um apoio
adicional na fase de crescimento.
A osteocondrose (OC) e a osteocondrose dissecante (OCD) são doenças nos
ossos, que podem surgir tanto em animais como também nas pessoas. Falamos de OC, quando nos referimos a pequenas fissuras na cartilagem do
osso. No caso de OCD, soltam-se pequenas partículas da cartilagem ossificada. Isto pode provocar dores e paralisias no cavalo. Um cavalo com OC/
OCD perde valor.
Na alimentação, o fornecimento de energia (ver caixa informativa Amidos), bem como de minerais e oligoelementos que influenciam o metabolismo ósseo, é de extrema
importância.
As substâncias mais importantes são as seguintes:
• Minerais - cálcio, fósforo, magnésio
• Oligoelementos – cobre, zinco, manganês
• Vitaminas - vitamina D,

Não influência do leite de égua

O estudo dividiu-se em
• Estudo Parte 1: 63 poldros sangue-quente, desde o nascimento até aos cinco meses
• Estudo Parte 2: 52 poldros sangue-quente, desde os cinco aos doze meses
Os poldros encontravam-se em seis estábulos diferentes. Em cada estábulo, metade dos poldros (grupo
aleatório) recebia um suplemento nutricional e a outra metade, não recebia esse suplemento. Foram
tiradas radiografias aos poldros, de modo a detectar OC/OCD.
Resultados do estudo sobre OC/OCD
• O fornecimento adicional de um suplemento nutricional, aos doze meses, reduz a probabilidade de osteocondrose (risco relacional) por um factor de quatro.
• A actividade reduz a probabilidade de ocorrência de OC/OCD
Esclarecimentos sobre os resultados: Uma vez que na génese de OC/OCD podem estar outros factores
para além da alimentação, nos resultados fala-se sempre da “probabilidade da ocorrência de OC/OCD“.

 Estudo Parte 1:

63 poldros (poldros desde o nascimento até aos cinco meses)
Sem Pavo Podo®Care: em 45 % dos poldros, verificou-se a ocorrência de OC/OCD numa das articulações.
Com Pavo Podo®Care: entre os poldros que desde o nascimento até aos cinco meses receberam o suplemento Pavo Podo®Care, esse número desceu para 25 %. Isto mostra que com Pavo Podo®Care a probabilidade de ocorrência de OC/OCD é reduzida em 20 %. Como os discos epifisiais ainda não estão fechados
nestas idades, o corpo consegue corrigir pequenas imperfeições. Com o objectivo de descobrir em que
medida é possível influenciar o metabolismo ósseo em poldros mais velhos, a segunda parte do estudo
realizou-se em poldros dos cinco aos doze meses. Os resultados foram os seguintes: Ponto de partida:
em média, 45 % dos poldros entre os cinco e os doze meses apresentam OC/OCD numa das articulações.

Sem Pavo Podo®Care: sem qualquer suplementação nutricional, a probabilidade de um poldro entre os
cinco e os doze meses ter OC/OCD, continua a ser de 45 %.
Com Pavo Podo®Care: com o suplemento nutricional, o risco de um poldro de doze meses ter OC/OCD,
é de apenas 30 %.
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Reagir atempadamente
As lesões nas articulações do poldro apenas podem ser
corrigidas, se os discos epifisiais ainda não estiverem
fechados. Os discos epifisiais começam a fechar-se primeiro
nos ossos das pernas e, por último, no dorso do cavalo. Este
processo normalmente está concluído por volta dos dois
anos de idade.

A receita de sucesso da Pavo Podo® já existe há 15 anos. Baseia-se nos resultados de
estudos de todo o mundo e é constantemente adaptada. O segredo de Pavo Podo® está
nos macrominerais, na sua relação e disponibilidade. Os ossos crescem com a ajuda de
cálcio, fósforo e magnésio. O factor decisivo
para um crescimento saudável dos ossos
não está na quantidade, mas sim na combinação correcta.

Entre Março de 2009 e Setembro de 2011, a Pavo realizou um estudo de grande envergadura sobre o tema
OC/OCD. O estudo realizou-se em 2011, pelo Serviço de Saúde Veterinária (Deventer), em cooperação com a
universidade de medicina veterinária em Utrecht. A questão central do estudo: É possível reduzir a probabilidade de OC/OCD, se administrarmos um suplemento nutricional durante o primeiro ano de vida do poldro?

 Estudo Parte 2: 52 poldros (poldros entre cinco e doze meses)

A composição dos nutrientes no leite de égua
é quase totalmente genética, pelo que pouco
se consegue fazer através deste tipo de alimentação. Por isso, é extremamente importante que o jovem poldro seja acompanhado
desde o início.

A receita de sucesso da
Pavo Podo®

Efeitos cientificamente comprovados,
especialmente para poldros no primeiro
ano de vida

Microtrauma
É usual surgirem microtraumas nas articulações dos cavalos. Um microtrauma é uma pequena lesão na articulação,
que pode resultar do facto de um poldro se levantar de
forma desajeitada ou começar aos coices. Em muitos casos, o próprio corpo repara estas pequenas imperfeições.
Ainda assim, aprox. 45% dos poldros apresenta sinais de
OC/OCD.

A tese a defender neste ensaio era a seguinte: “Os cavalos recebem cálcio suficiente através da alimentação. O problema é o
fornecimento de fósforo e magnésio.” Por
isso, preparamos um suplemento nutricional
com fontes de magnésio e de fósforo (ligado
organicamente), cuja relação está perfeitamente ajustada às necessidades do jovem
cavalo.

Das Gespräch führte Hendrik Bockelmann, DFG Deutsche FilmversicherungsGemeinschaft.

”Encontramos precisamente aquilo que
esperávamos encontrar“
Entrevista com o homem por detrás da investigação sobre
a OCD (osteocondrite dissecante): Dr. Guillaume Counotte

“É claro que o nosso objectivo é comprovar sempre a hipótese. Sempre que o conseguimos, ainda fico agradavelmente surpreendido!“ O Dr. Guillaume Counotte, Toxicólogo do
Serviço de Saúde Veterinária de Deventer, nos Países Baixos, chefiou a equipa de investigadores que realizou o estudo sobre a OCD.
O que significa afinal a sigla GD?
”O Serviço de Saúde Veterinária (sigla GD) foi criado em 1919, com o propósito de se dedicar à saúde animal. Não se trata de uma instituição estatal, mas sim de uma organização
Guillaume Counotte
independente, que apoia não só os médicos veterinários, como também os donos dos aniServiço de Saúde
mais, com conselhos e acções. Além disso, são realizadas consultas que visam melhorar
Veterinária (Deventer)
continuamente o nível de conhecimento da medicina veterinária, o que muitas vezes é
feito através da cooperação com as universidades.
É frequente recebermos pedidos concretos para a realização de investigações, mas um desenvolvimento
social, tal como o surto de uma doença num animal, com repercussões significativas nos Países Baixos,
pode dar o mote para a realização de um estudo. No nosso laboratório, todos os anos são analisados
milhões de amostras de sangue, comida, água e fertilizantes. Além disso, especializamo-nos nas áreas da
autópsia e da análise do sémen.“
Qual a sua área de especialização?
”Sou Toxicólogo e lido muito com a parte química da biologia. Não tanto com vírus e bactérias, mas sim
com os efeitos sobre a saúde de outras substâncias presentes na água e na comida. Veremos o exemplo
do crescimento dos ossos. A suposição de que os ossos são uma espécie de betão, é uma ideia muito frequente mas inteiramente falsa. O osso é um organismo vivo, que pode ser fortemente influenciado pela
alimentação. Uma das questões com que me debato frequentemente é: como influenciar o crescimento
dos ossos através da alimentação.“
Qual o resultado mais surpreendente do estudo sobre a OCD?
”O suplemento faz efeito. Esperávamos encontrar biomarcadores, que nos permitissem, após a recolha de
uma mostra de sangue de poldros com seis a oito semanas de vida, identificar com precisão quais os nutrientes necessários. Infelizmente não o conseguimos. Conseguimos realizar correcções no crescimento dos
ossos, mas não nos é possível determinar de que modo o suplemento actua sobre os diferentes animais.“
Os resultados do estudo são fiáveis?
”Com certeza. Em termos científicos, o estudo realizou-se de forma correcta, com diferentes poldros de
diferentes empresas e com o recurso a ensaios duplo-cego. A metade dos animais era dada uma pasta com
os nutrientes do suplemento, a outra metade recebia um placebo. Todas as amostras e radiografias foram
avaliadas de forma anónima.“
O que significa este resultado para os proprietários de cavalos?
”Com estes novos dados, os donos de cavalos têm a oportunidade de reduzir o risco de OCD nos seus
animais, através da suplementação atempada. Não existe a garantia de sucesso, uma vez que a predisposição genética e a actividade do animal também podem influenciar o desenvolvimento da doença.
Contudo, os resultados deste estudo representam um passo em frente, na direcção certa.“

Magnésio no sangue
Poldros de oito semanas com
OC/OCD apresentam um teor
de magnésio no sangue inferior ao de poldros sem quaisquer
lesões. O estudo mostra que,
através da suplementação com
Pavo Podo®Care, é possível influenciar de forma positiva o
teor de magnésio no sangue.
O magnésio não é apenas para
os ossos, pois também participa no relaxamento dos músculos e melhora a circulação
sanguínea.

Melhores resultados
nos joelhos
Se analisarmos os resultados
do estudo com maior atenção,
torna-se evidente que a melhoria mais significativa se verificou na segunda parte do estudo, com os poldros de cinco a
doze meses, nos joelhos. A explicação pode estar no facto de
os discos epifisiais nos joelhos
se fecharem nesta idade. Este
facto é muito importante, pois
OC/OCD no joelho requer uma
intervenção cirúrgica de grande
complexidade.

www.pavo.net

Dieser DFG-Schaden wurde mit Hilfe des Sachverständigen Christian Scherer, Fürstenfeldbruck, reguliert.

O que significa isto para os proprietários de cavalos?
Recomendacao da Pavo:
• Mantenha o seu poldro em constante actividade, pois é saudável! A actividade garante uma melhor circulação sanguínea, o que se
reflecte também na maior robustez das cartilagens, dos ossos, ligamentos e tendões.
• Enriqueça a alimentação do seu poldro com Pavo Podo®Care
• Comece o mais cedo possível

Suplementar o mais cedo poss vel
Os primeiros seis meses de vida do seu poldro são os mais importantes no que respeita ao desenvolvimento de OC/OCD (ver caixa
informativa Metabolismo Ósseo). Os poldros são curiosos e começam a aceitar alimentos com apenas seis semanas. Aproveite este
facto para começar o quanto antes com a suplementação com Pavo Podo®Care. A partir do terceiro mês de vida, pode administrar
200 g de suplemento alimentar por dia.
•
•
•
•
•
•

Às seis semanas, comece apenas com uma mão cheia de Pavo Podo®Care por dia.
Quando atingir os três meses, aumente para 200 g por dia.
Mantenha esta quantidade até aos 12 – 15 meses
Se for necessário suplementar com pellets, inicie com Pavo Podo®Start.
Adicione 1 kg de Pavo Podo®Start por dia. Nesta altura pode suspender a suplementação com o Pavo Podo®Care.
Se o seu poldro estiver a receber pellets que não sejam Podo®Start, deve continuar com o Pavo Podo®Care.

Quem cria cavalos, sabe:
a alimentação correcta é a base para um desenvolvimento saudável. Éguas prenhas e lactantes precisam de
acompanhamento adicional nesta fase difícil. Os poldros, cavalos com um ano e outros cavalos mais jovens
em fase de desenvolvimento, necessitam de quantidades diferentes de determinados nutrientes, vitaminas
ou minerais, das de cavalos adultos. A gama Pavo Criação cobre todas as necessidades de éguas de criação,
poldros e cavalos em crescimento e proporciona ao animal um início de vida mais saudável!
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Plano de alimentação

Recomendação para éguas prenhas e lactantes e poldros sangue-quente (peso em adulto: 600 kg)
Relativamente a póneis e poldros de póneis, utilize metade da dosagem indicada.

Pavo Podo®Lac – para jovens
poldros até aos doze meses

Não se esqueça da égua
A égua lactante transmite
grandes quantidades de cálcio e fósforo ao seu poldro,
através do leite. Devido a este
processo, chamado “Drain“, a
égua perde muitos minerais.
Não se esqueça de compensar
essa perda, para evitar o enfraquecimento do tecido ósseo da
égua.

Pavo Podo®Care – para jovens
poldros até aos doze meses

Pavo Podo®Start – para
jovens poldros

Não abuse nos amidos
As proteínas são absolutamente fundamentais na fase de crescimento de
jovens poldros. No entanto, evite excessos. Recomendamos que não adicione demasiados amidos (nomeadamente, trigo) à alimentação, uma
vez que o crescimento do poldro é
impulsionado em demasia, o que por
sua vez se reflecte negativamente
no desenvolvimento dos ossos.

Pavo Podo®Grow – para o
cavalo em crescimento

Regeneração regular dos ossos
Nos primeiros meses, o metabolismo ósseo
dos poldros dedica-se completamente ao crescimento. Os ossos, praticamente, só crescem.
Aos doze meses, o metabolismo ósseo alcançou o estado de adulto. Agora, para além do
crescimento, também se verifica a reabsorção
dos ossos. A camada exterior de 4mm de um
osso é flexível e regenera-se completamente a
cada 120 dias.

Afirmações de especialistas…
Alfons Baumann, reconhecido criador de cavalos warmblood (sangue quente), Alemanha:
„Tenho toda a confiança na gama Pavo Podo® e estou completamente seguro dos benefícios que dá à saúde dos
meus cavalos.“
Christoph Hinkel, especialista em recria do centro de reprodução Paul Schockemöhle:
„Há mais de 10 anos que trabalhamos com a Pavo e estamos totalmente satisfeitos com os resultados. Para
que os nossos melhores poldros sejam criados da maneira mais saudável possível, recomendamos aos
nossos clientes a gama Podo® da Pavo.“

é suportado por 15 anos

Hans van Tartwijk, membro do conselho assessor para a recria da associação - KWPN:
A associação - KWPN - (Royal Dutch Sport Horse Association) realizou um estudo da povoação equina
com o qual demonstrou que a predisposição genética desempenha um papel fundamental na aparição
da osteocondrite. Com a investigação levada a cabo pela Pavo, também se encontraram provas empíricas
de que, através da alimentação, se pode influenciar activamente para evitar a aparição de osteocondrite
e tal descoberta trata-se de um grande avanço. Tive a sorte de poder consultar a investigação e é muito
completa. Para além das medidas que tomávamos na recria, agora também podemos reduzir a incidência
de osteocondrite através da alimentação e, naturalmente, iremos fazê-lo.

Égua a partir do 9.º mês de gestacao
• Forragem ad libitum (feno ou forragem) ou pasto
• 9.º mês de gestação até ao nascimento do poldro, aprox. 2 kg/dia de Pavo
Podo®Lac; neste período, aumente a quantidade de alimento todas as semanas
em 100 g
• Lactação 1.º-4.º mês, aprox. 3-4 kg/dia de Pavo Podo®Lac
• Lactação 5.º-6.º mês, aprox. 2,5-1,5 kg/dia de Pavo Podo®Lac; neste período
comece a reduzir lentamente a quantidade de alimento

Dica para a alimentação

Poldros a partir da 4.ª semana até aos 8 meses
• Pasto + leite de égua
• A partir da 4.ª semana de vida, 200 g/dia de Pavo Podo®Care (comece com
pequenas quantidades de alimento)
• A partir da 8.ª semana de vida, aprox. 0,75-1,5 kg/dia de Pavo Podo®Start
(comece com pequenas quantidades de alimento)
• Quando estiver a dar 1 kg de Pavo Podo®Start por dia, já não é necessário
suplementar com Pavo Podo®Care
• Se os pellets não forem Podo®, deve continuar a administrar diariamente 200 g
de Pavo Podo®Care, até aos 12 meses.

Se os seus poldros ficarem cá fora, pode por exemplo dividir uma parte do terreno, com uma passagem apenas
para poldros.

Se a égua e o poldro recolherem ao estábulo ao fim do
dia, é possível alimentar o seu poldro com a ajuda de
uma manjedoura especialmente concebida para o efeito. A abertura dessas manjedouras dá apenas para a
boca do poldro e é demasiado pequena para a égua.

Poldros após a separacao da égua
• Forragem ad libitum (feno ou forragem) ou pasto
• 6.º-7.º mês, aprox. 1,5-2,5 kg/dia de Pavo Podo®Start
• 8.º-12.º mês, aprox. 1,5-2,5 kg/dia de Pavo Podo®Grow
• 13.º-18.º mês, aprox. 0,75-1,5 kg/dia de Pavo Podo®Grow
• 19.º-30.º mês, aprox. 1,0-2,0 kg de Pavo Podo®Grow
• Se os pellets não forem Podo®, deve continuar a administrar diariamente 200 g
de Pavo Podo®Care, até aos 12 meses.
Dica
Se o poldro estiver a crescer demasiado rápido e a égua estiver a emagrecer devido às grandes quantidades de leite que dá ao poldro, pode mudar para Pavo EnergyControl. Assim, a égua continua em forma e o poldro cresce a um ritmo normal.
É mais saudável para ambos.
Saiba o que o seu poldro come
A suplementação com pellets ou suplementos alimentares é sempre complementar
à ração diária de alimento. Por isso, é importante saber o que o seu poldro come
durante o dia. Consideramos útil que mande analisar regularmente a forragem,
pois só assim é possível direccionar a alimentação para um determinado fim.

Atendimento personalizado da Pavo-GroomingTeam
Pretende ser atendido individualmente pelos nossos peritos em alimentação?
Contacte a nossa GroomingTeam. Estes especialistas sabem tudo a respeito de
cavalos e da sua alimentação e têm todo o prazer em ajudar!

www.pavo.net

Pavo Podo®Care

Suplemento alimentar para jovens poldros até aos doze meses

Aditivos por kg
Proteína bruta
Gordura bruta
Celulose bruta
Cinzas brutas
Cálcio
Fósforo
Magnésio
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K3
Vitamina C
D-Biotina
Cobre
Ferro
Zinco
Manganês
Cobalto
Selénio

13,80 %
2,30 %
16,70 %
15,80 %
0,86 %
1,42 %
2,30 %
30.000 IE / kg
20.000 IE / kg
1.250 mg / kg
20 mg / kg
4000 mg / kg
3.500 mcg / kg
280 mg / kg
650 mg / kg
800 mg / kg
500 mg / kg
2,5 mg / kg
1,25 mg / kg

minerais quelatados
altamente digestíveis

Contato:
Pavo Espana
Para mais informações sobre a Pavo,
visite www.pavo.net ou contacte-nos
através do telefone 255 538 222 ou
infoportugal@pavo.net

 Risco reduzido de OC/OCD
 Resultados cientificamente comprovados
 Favorece o metabolismo ósseo
Esta suplementação com minerais Podo® foi desenvolvida especialmente para
jovens poldros até aos doze meses. Os efeitos estão cientificamente comprovados*. Pavo Podo®Care ajuda o metabolismo ósseo e reduz assim o risco de OC/
OCD por um factor quatro! O segredo está na relação de cálcio, magnésio e fósforo, bem como na forma especial em que estes se encontram disponíveis. Além
disso, Pavo Podo®Care proporciona um crescimento equilibrado e melhora a circulação sanguínea. Com esta suplementação, o seu poldro tem um início de vida
o mais saudável possível!
* O estudo realizou-se em 2011, pelo Serviço de Saúde Veterinaria (Deventer), em cooperacao com a universidade de medicina veterinaria em Utrecht.
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