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Ao desmame com a redução na ingestão e absorção dos alimentos é comum ocorrer diarreia e 

queda no desempenho dos leitões. O óxido de zinco (ZnO) em níveis farmacológicos na dieta 

(3000 mg/kg) tem melhorado o desempenho e reduzido a diarreia. Contudo, esse nível pode elevar 

a concentração nos dejetos e produzir micro-organismos resistentes aos antimicrobianos. O 

objetivo deste trabalho foi averiguar os efeitos da redução do ZnO na dieta de leitões dos 21 aos 

63 dias de idade sobre o desempenho, incidência de diarreia e morfometria intestinal. Foram 

utilizados 80 leitões desmamados aos 21 dias de idade, distribuídos em 2 tratamentos com 8 

repetições. As dietas fornecidas continham 180 mg/kg de CuSO4 e os seguintes níveis de ZnO: 

Pré-inicial (21 a 35 dias): T1, 3000 mg/kg e T2, 2500 mg/kg; Inicial I (35 a 49 dias): T1, 2500 

mg/kg e T2, 0 (sem inclusão) e na Inicial II (49 a 63 dias): T1 e T2, 100 mg/kg. O desempenho foi 

avaliado por pesagem aos 21, 35, 49 e 63 dias de idade, ganho de peso médio diário (GPMD), 

consumo de ração médio diário (CRMD) e conversão alimentar (CA) compreendidos nos períodos 

entre as trocas de dietas. O escore fecal foi observado diariamente e classificado em: 1-normal; 2-

pastosa e 3-diarreia severa. Posteriormente, calculou-se a frequência de dias com fezes alteradas 

(somatória dos escores 2 e 3). A morfometria intestinal foi avaliada aos 63 dias idade em 8 animais 

por tratamento, de acordo com Pekas (1986). O delineamento experimental foi em blocos 

casualizados e as frequências foram transformadas em arco seno. Os efeitos de tratamento e dias 

foram analisados pelo PDIFF e o nível de significância foi de 5%. Em relação ao peso, GPMD, 

CRMD e CA verificou-se apenas efeito de dias (P<0,05), demonstrando desenvolvimento normal 

dos leitões. Assim como na mensuração da morfometria intestinal, não houve efeito de tratamento 

(P>0,05). Também foi averiguada maior incidência de diarreia nos leitões que não receberam ZnO 

em comparação aos que receberam 2500 mg/kg, durante 35 a 49 dias de idade (P<0,05).  Os 

animais com menor inclusão de ZnO apresentaram desempenho semelhante aos suplementados 

com níveis praticados comercialmente, demonstrando a possibilidade de redução nos níveis de 

inclusão. Apesar dos leitões sem ZnO apresentarem diarreia na fase inicial I, houve recuperação 

dos animais no período subsequente, desempenho semelhante ao T1 e ausência de danos à 

integridade intestinal ocasionados pela diarreia. Assim, a suplementação de ZnO dos 21 aos 35 

dias de idade pode ter influenciado na reparação tecidual dos 36 aos 49 dias dos animais que 

apresentaram maior incidência de diarreia. É possível concluir que a inclusão do ZnO em níveis 

inferiores a 3.000 mg/kg necessita de mais estudos, embora os resultados obtidos para o 

desempenho e a morfometria intestinal tenham demonstrado semelhanças entre os tratamentos 

podendo resultar em redução de Zn nos dejetos e resistência aos antimicrobianos. 
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