
 
 
 

 

ENZIMAS EXÓGENAS NA NUTRIÇÃO DE SUÍNOS: UMA ABORDAGEM META-ANALÍTICA 

Rafaela Hilgemberg (BIC/FA), João Otávio Hilgemberg, Cheila Roberta Lehnen, e-mail: cheilalehnen@gmail.com  

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de Zootecnia.  

 

Zootecnia, Nutrição e Alimentação Animal 

 

Palavras-Chave: Meta-análise, carboidrases, nutrientes, desempenho.  

Resumo 

A utilização de carboidrases, vem como grande 

alternativa na produção de suínos, na otimização no 

aproveitamento dos nutrientes. Um estudo meta-analítico 

foi realizado com 59 artigos compilados. Foi realizado 

análises gráficas e comparações ao nível de 5% de 

significância. Houve diferença significativa para variável 

conversão alimentar em relação as fases. Sobre a 

eficiência alimentar não se observou efeito significativo 

entre as variáveis fase, tratamento e interação entre 

elas. Utilização de carboidrases não teve efeito dentre as 

variáveis. 

Introdução  

Nos dias de hoje, é de extrema importância o melhor 

aproveitamento dos nutrientes contidos nas dietas, pois 

é o fator de maior representatividade no custo de 

produção. Como forma de buscar eficiência no 

aproveitamento dos carboidratos presentes na dieta, 

redução de fatores anti-nutricionais e melhor 

desempenho, a inclusão de enzimas exógenas mais 

especificadamente as carboidrases, vem como grande 

alternativa (ZENG et al., 2018). As carboidrases são 

enzimas tem como função catalisar reações que 

degradam carboidratos, desse modo aumentando a 

digestibilidade dos nutrientes e melhor aproveitamento 

pelo animal (ZHANG et al., 2014). Assim, o objetivo 

desse trabalho foi estudar, por meio da meta-análise, a 

utilização de carboidrases nas dietas de suínos na fase 

de creche, crescimento e terminação. 

Material e Métodos 

O presente estudo foi desenvolvido a partir de 

informações obtidas das seções de material e métodos e 

resultados dos artigos selecionados. Os critérios para 

seleção das publicações indexadas foram: estudos 

contendo utilização de enzimas carboidrases na dieta de 

suínos na fase de creche, crescimento e terminação, 

modo de inclusão das enzimas (de forma isolada ou em 

complexo enzimático), dados de consumo, ganho de 

peso, eficiência alimentar, conversão alimentar, 

composição das dietas experimentais, sexo e peso inicial 

e final. Todos os artigos selecionados foram tabulados 

em planilha Excel para posteriormente análise estatística 

dos dados. A base de dados contemplou 59 artigos 

publicados em periódicos nacionais e internacionais, 

composta por 14590 animais, distribuídos em 591 

tratamentos. Foram realizadas as análises gráficas para 

visualizar a coerência biológica dos dados e possíveis 

erros de digitação. As análises de variância foram feitas 

ao nível de 5% de significância. As análises estatísticas 

foram realizadas através do programa MINITAB 19. 

Resultados e Discussão 

A conversão alimentar foi significativa em relação as 

fases (P<0,05). Segundo Balasubramanian et al. (2020), 

obtiveram também  efeito (P<0,05) para conversão 

alimentar, e isso se deve pela variação de peso dos 

suínos entre as fases avaliadas. No entanto, para 

tratamento (NO: controle, ISO: isolada, CE: complexo 

enzimático) e interação entre fases e tratamento não 

observou diferença (P>0,05) (Figura 1). Para eficiência 

alimentar, tanto fase e tratamento quanto interação entre 

as mesmas não houve diferença significativa(P>0,05). 
 

 
 

Figura 1. Gráfico de conversão alimentar e eficiência alimentar em 

relação a fase e aos tratamentos (NO: controle, ISO: isolada, CE: 

complexo enzimático). 

Conclusão ou Conclusões 

Há grande variação em relação as fases, fazendo com 

que os dados não tenham o mesmo comportamento. 

Não houve diferença significativa na utilização de 

carboidrases na alimentação dos suínos. 
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