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Resumo 

Uma meta-análise foi realizada para avaliar o uso da 

glutamina e seus análogos na dieta de leitões em creche 

sobre a morfometria intestinal. Utilizou-se 50 artigos, onde 

se totalizou 4.511 animais distribuídos em 175 

tratamentos. A meta-análise foi realizada por análise 

gráfica e análises de variância, utilizando o programa 

estatístico Minitab 17. O estudo mostrou que o consumo 

da glutamina melhora a morfometria intestinal dos leitões, 

refletindo positivamente no seu desempenho zootécnico. 

Introdução  

A mudança no estado físico da dieta dos leitões no 

momento do desmame, causa a atrofia das vilosidades e 

hiperplasias das criptas intestinais do animal (DOWARAH 

et al., 2018). Porém, estudos indicam que a 

suplementação de glutamina, previne a atrofia das 

vilosidades e a hiperplasia das criptas, refletindo 

positivamente no desempenho dos mesmos (ZHANG, 

2017). Diante dessa problemática, o objetivo do estudo é 

avaliar as consequências, por meio da meta-análise, do 

uso da glutamina e seus análogos na alimentação de 

leitões em creche sobre a sua integridade intestinal. 

Material e Métodos 

No presente estudo, elaborou-se uma base de dados 
composta por artigos que avaliaram o efeito do uso da 
glutamina e seus análogos sobre a morfometria intestinal 
e desempenho de leitões em creche. Ao total, foram 
tabulados 50 trabalhos, totalizando 4.511 animais, 
distribuídos em 175 tratamentos. Os resultados foram 
submetidos à análise de variância (GLM - ANOVA), as 
comparações entre os dados foram feitas ao nível de 5% 
de significância e as análises estatísticas foram realizadas 
através do programa MINITAB 17 (Minitab inc., state 
college, USA). 

Resultados e Discussão 

Na tabela 1, podemos notar que relação houve uma 
melhor relação AV:PC e menor profundidade de criptas 
em tratamentos com glutamina no íleo, indicando uma 
maior capacidade de absorção dos nutrientes. 
 
Tabela 1. Valores médios para altura de vilosidade, profundidade 

de cripta e relação altura de vilosidade: profundidade de cripta das 

porções do duodeno, jejuno e íleo do intestino de leitões 

desmamamos, ajustados ao peso metabólico. 

 
 

          Tratamento2 

 C G ASS ANG Dpr1 P 

AV Duodeno 93,98  94,46 98,79 93,98 22,23 0,45 
PC Duodeno 59,14 57,46 58,59 57,89 8,32 0,93 

AV:PC Duodeno 0,47 0,51 0,50 0,51 0,10 0,60 

AV Jejuno 83,95  88,09 90,79 83,78 15,69 0,30 
PC Jejuno 49,83 48,22 48,52 46,68 7,20 0,39 

AV:PC Jejuno 0,48 0,52 0,52 0,09 0,09 0,28 

AV Íleo 78,67  84,98 84,18 83,38 10,36 0,19 
PC Íleo 48,68ª 46,71ab 43,49b 42,62b 5,39 0,01 

AV:PC Íleo 0,50a 0,54ab 0,58ab 0,57b 0,08 0,03 
1 Desvio padrão residual. 2C: Dieta Controle; G: Dieta com glutamina; 

ASS: Dieta com aditivos associados com a glutamina; ANG: Dieta 

com aditivos análogos à glutamina; AV: altura das vilosidades; PC: 

profundidade de cripta.  

Na figura 1, observamos que os animais consumiram a 
glutamina apresentaram uma conversão alimentar 3,84% 
menor que os animais da dieta controle, tais resultados 
que corroboram com os encontrados por Mcconn e 
colaboradores (2020), que comprovaram que o uso da 
glutamina melhora o desempenho zootécnico dos leitões. 
 
Figura 1. Variação (%) da conversão alimentar (CA) dos leitões que 

consumiram a dieta controle e os que ingeriram glutamina  

 

Conclusão ou Conclusões 

Conclui-se que o uso da glutamina na dieta de leitões 

recém desmamados gera uma melhora na morfometria 

intestinal dos mesmos, melhorando assim o seu 

desempenho zootécnico. 
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