
(bócio) nos bovinos? Como 
evitá-la?
A papeira, ou bócio, é o au-
mento do volume da glându-
la tireoide. É de ocorrência 
mais comum em animais 
recém-nascidos ou em ani-
mais que já nascem mortos. 
A papeira é causada por de-
ficiência de iodo no pasto 
consumido pelas vacas. A 
maneira de evitar que os be-

zerros nasçam mortos, ou 
com bócio, é fornecer iodo às 
vacas. O modo mais prático 
de fazê-lo é por meio do sal 
iodado, da adição de iodo às 
misturas minerais ou de inje-
ções periódicas de suspensão 
oleosa de iodo.

A adição de enxofre ao sal 
mineral tem efeito na infes-
tação de berne ou carrapa-
to?
Esse é um assunto contro-
verso. Embora existam infor-
mações esparsas de que isso 
pode ocorrer, experimento 
realizado na Embrapa Gado 
de Corte não demonstrou es-
sa propriedade preventiva do 
enxofre.

Pode-se combater vermes 
intestinais com suplemen-
tação mineral?
Não. A suplementação mine-
ral poderia ajudar a reduzir os 
efeitos nocivos das vermino-
ses, melhorando a resistência 
dos animais ou repondo par-
te daquilo que foi espoliado 
pelos parasitos, porém, não 
existe nenhum efeito com-
provado de nutrientes mine-
rais sobre infestações parasi-
tárias intestinais.
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Estamos perto do fim do as-
sunto “Pastagens” na publi-
cação “Gado de Corte – 500 
Perguntas 500 Respostas”, da 
Embrapa. Nesta edição, tra-
taremos dos últimos assuntos 
dessa área, para entrarmos, 
na edição seguinte, no tema 
“Sanidade animal”.

O que é fluorose? Como se 
manifesta nos bovinos?
Fluorose é a intoxicação pro-
vocada pelo excesso de flúor 
ingerido pelos animais. Os 
bovinos estão entre os ani-
mais mais sensíveis ao exces-
so deste elemento na alimen-
tação. O flúor é um mineral 
de baixa toxicidade, mas de 
ação acumulativa, manifes-
tando seus efeitos nocivos 
após meses ou anos de inges-
tão excessiva do elemento. O 
animal protege-se de doses 
tóxicas de flúor por meio de 
sua eliminação pela urina e 
pela deposição do elemen-
to nos ossos e dentes. Como 
animais jovens têm um meta-
bolismo ósseo mais intenso, 
eles são mais sensíveis aos 
efeitos tóxicos do flúor.

Os primeiros sinais de fluo-
rose aparecem nos dentes in-
cisivos e se caracterizam por 

A fluorose e outros problemas

perda do brilho normal (as-
pecto de giz), mosqueamento 
(pequenas manchas de cor 
castanha em número e tama-
nho variáveis), cáries, erosões 
do esmalte, hipoplasia (de-
senvolvimento subnormal) e 
desgaste anormal, a ponto de 
reduzir o tamanho dos dentes 
a pequenos tocos. Nos ossos, 
o acúmulo excessivo de flúor 
causa deformidades (exos-

toses), aumento do volume 
e densidade e redução da 
resistência óssea. As altera-
ções dentárias podem levar a 
uma redução no consumo de 
alimentos, e as modificações 
ósseas podem causar dificul-
dade de locomoção, man-
queiras e fraturas dos ossos 
longos.

O que provoca a papeira 

animais do rebanho podem ser alvos de doenças provocadas pela carência ou excesso de minerais
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