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1. APRESENTAÇÃO 

O iodo é um micronutriente essencial à saúde humana e está presente em maior 

concentração nos litorais. Locais afastados do mar e com grandes altitudes possuem níveis mais 

baixos de iodo, tanto no solo quanto nas águas (MORELL 2009). 

Desde a década de 1950 é obrigatória a iodização de todo o sal vendido para consumo 

humano no Brasil. Em 1955 a estimativa nacional era de que 24,6% das crianças nas escolas 

possuíam bócio, que é um problema de saúde característico da deficiência severa de iodo, que 

causa o aumento da glândula tireoide, popularmente conhecido como papo. Em 1975, estimava-

se 14,7% de bócio endêmico, em 1995, menos de 5% da população infantil possuía bócio 

(ROBERTI 2005). 

Ao longo do tempo os valores recomendados de iodo contidos no sal oscilaram, com 

sua última alteração datando de 2003, quando a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), alterou a recomendação de 40 a 100 ppm para 20 a 60 ppm de iodo presente no sal 

para consumo humano (ANVISA 2003). 

É necessário efetuar também uma avaliação em outros parâmetros da saúde pública, que 

podem estar relacionados à falta ou excesso de consumo de iodo, não apenas a presença de 

bócio, pois também existe relação com cretinismo em crianças (retardo mental grave e 

irreversível), surdo-mudez, anomalias congênitas, altas taxas de natimortos e nascimento de 

crianças com baixo peso, problemas no período gestacional, e aumento do risco de abortos e 

mortalidade materna (MS 2005) 

 

Palavras-chaves: Iodo. Iodização. Sal. Carência de iodo. Tratamentos com iodo. 
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2. INTRODUÇÃO 

É sabido que o principal uso do iodo no organismo se dá na tireoide, porém cada vez 

mais se descobre a importância do iodo em todo o organismo, e que sua deficiência por tempo 

prolongado está relacionada ao maior aparecimento de nódulos, cânceres e problemas 

metabólicos. 

Nossa população sofre com grande incidência de obesidade, câncer e outras doenças 

que podem possuir ligação com uma ingestão inadequada de iodo.  O presente estudo pretende 

verificar se é necessária a suplementação desse micronutriente e qual a forma mais adequada, 

pois entre as alternativas farmacológicas possuímos, por exemplo, a reposição oral de iodo 

orgânico, iodo inorgânico ou a formulação conhecida como lugol. 

3. JUSTIFICATIVA 

A verificação de dosagem de iodo e cuidados com sua suplementação não fazem parte 

do cotidiano da nossa população e tão pouco é um tema bem abordado pelo sistema de saúde 

pública. 

Nosso país possui alguns dados alarmantes como a pesquisa feita em 2014, com 191 

gestantes no estado de São Paulo, a qual detectou que 57% possuíam deficiência de iodo 

(FERREIRA 2014). Ainda que pesquisas feitas com a população geral indiquem que não existe 

um problema tão acentuado, se faz necessário um estudo aprofundado com grupos 

diferenciados para que sejam estabelecidas regras mais eficazes no combate à deficiência de 

iodo. 

Em humanos, até mesmo o hipotireoidismo subclínico, tem sido associado a riscos 

aumentados de depressão, doenças coronárias e mortes decorrentes dessas doenças 

(RAMALDINI 2004). Estudos feitos em ratos demonstram que os filhotes de ratas com 

hipotireoidismo subclínico possuem redução de proteína no hipocampo, o que acarreta em 

déficit de memória de longo prazo (RAMALDINI 2004). 

Em nossa cultura não existe o hábito de manter cuidados com a saúde enquanto não se 

enquadra em um quadro agudo, ou que gere dores, ou problemas estéticos. É necessária uma 

mudança cultural que atribua à prevenção de déficit cognitivo e otimização do sistema 

metabólico, o valor que lhe é devido. Cuidar da ingestão de micronutrientes é fundamental para 

que o organismo funcione em harmonia e principalmente o cérebro, que é a parte mais preciosa 

do ser humano, possa se desenvolver de forma adequada. 
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Praticamente todo ser humano possui deficiências de micronutrientes, uma das 

possibilidades é haver deficiência de iodo. É preciso detectar quais os grupos que mais 

necessitam de cuidados com esse tipo de deficiência. Durante o estudo poderemos verificar que 

a dosagem clínica de iodo deveria ser algo rotineiro em todo o sistema de saúde, tal qual a 

dosagem de glicose, visto que pode acarretar em uma grande quantidade de problemas de saúde. 

Possuímos problemas que afetam um grande percentual da população, por exemplo, o 

sobrepeso, que pode, em alguns casos, estar relacionado com disfunções tireoidianas, geradas 

por baixa ingestão de iodo, levando à baixa atividade metabólica (KNOBEL 2004). E ainda 

mais grave são as evidências que indicam a possibilidade de gestantes com baixa ingestão de 

iodo gerarem crianças com déficit cognitivo, e que após nascer, se mantiver uma baixa ingestão 

de iodo durante a fase de crescimento, pode provocar ainda mais danos às capacidades 

intelectuais. Também existem estudos que encontram relação entre gestantes com deficiência 

de iodo e filhos com TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), (LOBO 

2014). 

O sal iodado é a principal fonte de iodo no nosso país. Porém a recomendação divulgada 

em todos os meios de comunicação é que se reduza a ingestão de sal, prática para uma boa 

saúde. Tais recomendações devem ser seguidas principalmente por gestantes, crianças e idosos, 

justamente os grupos mais vulneráveis a qualquer tipo de deficiência alimentar. A diminuição 

da ingestão de sal iodado pode gerar um número cada vez maior de pessoas que necessite 

suplementar a alimentação com iodo (KNOBEL 2004). 

Uma vez que a ingestão do cloreto de sódio está relacionada a uma grande diversidade 

de problemas de saúde, aliar a principal fonte de fornecimento de iodo a este produto se torna 

controverso.  Suplementar com iodo toda a população através do sal de cozinha, e sem 

necessitar acompanhamento médico, torna-se improvável que uma população tão heterogênea 

em hábitos alimentares, características físicas e comportamentais, atinja os níveis ótimos de 

iodo no organismo sem a necessidade de exames laboratoriais e ajustes na alimentação ou 

suplementação. 

Além da possibilidade de reduzir os problemas da saúde pública do nosso país, cuidados 

que assegurem uma população com menor déficit cognitivo, trazem benefícios para todas as 

áreas imagináveis, principalmente na educação, que infelizmente o Brasil figura em posições 

abaixo do adequado. O iodo, isoladamente, certamente não fará uma grande mudança em toda 

a sociedade, mas certamente fará grande diferença na vida de cada indivíduo que terá sua vida 

intelectual aprimorada, com funções cognitivas preservadas por não ter sofrido com a fata desse 

micronutriente. 
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Com mais estudos, evolução da farmacologia e todos os campos da medicina, teremos 

cada vez mais condições de monitorar as necessidades de micronutrientes de cada pessoa, não 

apenas atingindo níveis ótimos de Iodo, mas também de selênio, zinco, vitamina D, vitamina 

K2, vitamina B12 e tantos outros micronutrientes. Dessa forma propiciaremos  um nível de 

saúde preventiva  à frente do que vemos atualmente em nosso sistema de saúde. 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar se a iodização do sal é suficiente para que os habitantes atinjam níveis ótimos 

de iodo no organismo, avaliando não apenas a incidência de bócio, mas a diversidade de 

problemas de saúde decorrentes da baixa ingestão de iodo.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Temos disponível uma grande quantidade de artigos científicos na área de saúde pública. 

É preciso saber filtrar e tornar essa informação útil para a nossa vida prática. 

Com o uso de estudos científicos que demonstrem similaridades com a nossa realidade 

podemos verificar quais os melhores métodos para verificar a necessidade de suplementação 

com iodo, de acordo com nossa capacidade tecnológica e financeira, uma vez que a verificação 

da dosagem de micronutrientes deve ocorrer de forma individual, para que se atinja níveis 

ótimos e não utilize a suplementação de forma exagerada levando à sobredosagem. 

Após um grande estudo baseado na literatura, com a definição de parâmetros a serem 

verificados e grupos de risco, será feita uma pequena amostragem com a seleção de pessoas 

para que façam o exame de dosagem de iodo.  

A viabilidade do estudo está fundamentado na junção do conhecimento já publicado na 

literatura com as características da população do Distrito Federal. Após a conclusão dessa etapa 

serão feitas as análises clínicas com a amostragem de pessoas que se disponham a colaborar 

com a pesquisa através do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). 
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5. METODOLOGIA 

O Brasil, com suas dimensões continentais e grandes diferenças regionais, possui uma 

regra única de iodização do sal, o que torna improvável que tanto populações que vivem em 

regiões costeiras, quanto quem habita o planalto central, utilizando a mesma quantidade de 

iodo, possuam níveis ótimos no organismo. O que torna necessário avaliar as peculiaridades da 

população do Distrito Federal em relação ao consumo de iodo, e a avaliação dos níveis 

detectados em exames clínicos, verificando se estão adequados a uma vida saudável. 

A metodologia terá como foco se basear na literatura, na observação de dados e no 

estudo detalhado de casos, para determinar qual a idade, sexo, estado de saúde física e 

capacidade cognitiva tem a maior carência de iodo no organismo.  

De acordo com o protocolo a ser seguido para a realização da pesquisa, a previsão de 

tempo para realização será de um ano. A pesquisa tem por finalidade investigar em livros, 

artigos científicos, palestras e por meio de exames laboratoriais, se a suplementação de iodo na 

população do Distrito Federal está de acordo com as necessidades do corpo humano, é 

importante evidenciar se os problemas de saúde acima citados estão ligados a ausência do 

mineral.  

A pesquisa envolve questionar e obter resultados significativos para avaliar se a 

quantidade de iodo encontrada na alimentação, suplementação ou intervenção medicamentosa 

consegue suprir as necessidades metabólicas de forma adequada. Prevê informar quais são os 

locais do corpo que o Iodo atua e quais danos podem ser provocados pela ausência dele. 

A análise tem caráter quantitativo, interpretando fatores numéricos presente no material 

de estudo, que posteriormente será abordado um pequeno grupo de amostragem para 

comprovação de dados de acordo com a disponibilidade financeira ou coletar exames 

disponíveis na Internet.  

Será feito contato com profissionais da area da saúde para investigar quais patologias 

levaram estes profissionais a solicitar o exame Iodúria nos pascientes e como é feita a indicação 

do tratamento.  

A pesquisa tem como finalidade descrever e informar sobre os riscos da ausência do 

mineral no organismo. Com interesse em auxiliar a população em geral que se interesse pelos 

resultados, assumindo características qualitativas para beneficiar a saúde coletiva.  
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5.1 OBTENÇÃO DO MATERIAL DE ESTUDO 

Serão coletados dados através de artigos científicos, livros, revistas com o foco na área 

de saúde, realização de questionários sobre o conhecimento da população em relação a este 

mineral, será realizado contato com profissionais da saúde de acordo com a disponibilidade de 

participarem da pesquisa e coleta de dados em iniciativas laboratoriais. Todos os questionários 

aplicados e pesquisa clínica serão feitos com autorização prévia do comitê de ética. 

5.2 INVESTIGAÇÃO  

 A pesquisa identificará a substância em sua estrutura orgânica e inorgânica fazendo a 

distinção do uso terapêutico, fórmulas químicas, princípio ativo e seus efeitos no organismo. 

5.3 ANÁLISE DA QUALIDADE 

 

 A análise de qualidade tem o foco em observar e orientar sobre a forma correta de 

produção de suplementos contendo iodo, observando quais compostos possuem melhor 

absorção e aproveitamento no organismo humano, o custo financeiro, e características que 

identifiquem a maior praticidade na forma de ingestão do mineral, tanto em uso tópico quanto 

oral. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

Revisão bibliográfica: A revisão bibliográfica será realizada durante o primeiro trimestre da 

execução deste projeto.  

Elaboração dos instrumentos de levantamentos de dados: Será realizada uma pesquisa de 

campo sobre o conhecimento que a população do Distrito Federal tem a respeito do iodo, 

verificação de exames através de artigos publicados e contato com médicos e profissionais de 

saúde para identificar quais patologias os leva a solicitar o exame iodúria do paciente.  

Análises observacional e experimental: A análise de dados será realizada durante todo o 

período do projeto. 

Levantamento e interpretação de dados: Os resultados que forem obtidos serão avaliados e 

interpretados mensalmente para a elaboração dos relatórios mensais de acordo com o edital. 
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6.1 CRONOGRAMA EM TABELA 
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