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RREESSUUMMOO  
 



Resumo  

 

 
Duarte GC. Avaliação ultra-sonográficada tiróide, excreção urinária de iodo em 
escolares de 6 a 14 anos e grau de iodação do sal em diferentes regiões do Estado 
de São Paulo [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2007.   
 
 
A nutrição de iodo de uma população é avaliada por indicadores: a iodação do sal, 
excreção urinária de iodo e volume tiroidiano. A iodação do sal é eficiente no 
combate às doenças decorrentes da deficiência de iodo, sendo empregada em todo 
território nacional desde 1995 e o Estado de São Paulo é considerado uma área iodo-
suficiente. Para avaliar esta ingesta de iodo, foram selecionados, aleatoriamente, 964 
escolares entre 6 a 14 anos de idade, 484 meninos e 480 meninos, de seis regiões do 
Estado. Estes foram avaliados através de exame ultra-sonográfico, medida da 
excreção urinária de iodo e concentração de iodo em amostras de sal domiciliar. 
Houve aumento progressivo do volume tiroidiano com a idade e uma correlação 
positiva e significativa com a superfície corporal. O bócio esteve presente em 2,9% 
dos escolares e outras anormalidades encontradas foram hemiagenesia (0,5%), 
nódulos (0,2%), cistos (0,7%) e hipoecogenicidade (11,7%). Notamos excessiva 
excreção urinária de iodo nesta população, com valores superiores a 300ug Iodo/L 
em 76,8% das amostras. As amostras de sal doméstico apresentavam valores entre 
34,0 e 68,3mg Iodo/Kg de sal. Concluímos que a população de escolares estudados 
no Estado de São Paulo apresenta excessiva ingestão diária de iodo, a qual, 
extrapolada para população em geral poderá induzir várias alterações da função 
tiroidiana, como hipertiroidismo subclínico (em idosos) e tiroidite crônica auto-
imune na população adulta. 
 

DESCRITORES: 1.Iodo 2.Deficiência de iodo 3.Glândula tireóide/ultrasonografia 
4.Bócio endêmico 5.Criança 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

SSUUMMMMAARRYY  
 
 



Summary 

 
Duarte GC. Echographic evaluation of the thyroid gland,urinary iodine 
concentration and the salt iodization in schoolchildren from distinct regions of the 
state of São Paulo [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2007.  
 
 
The iodine nutricion of a populaton is evaluated by salt iodization, urinary excretion 
of iodine and thyroid volume.The salt iodization is efficient to prevent iodine 
deficient disorders and began in all of Brazil in 1995 and the state of São Paulo is 
considered an iodine sufficient area. To evaluate the iodine nutrition, 964 
schoolchildren, aged between 6 and 14 years old (484 girls, 480 boys) were 
examined by ultrasonographic studies. There was a progressive increase of the 
thyroid volume with aging with a positive and significant correlation with the body 
surface area. The presence of enlarged thyroid gland was rarely seen, being present 
in only 2.9% of the studied cohort. A few thyroid gland abnormalities were noticed 
such as hemiagenesia (0.5%), nodules (0.2%), cysts (0.7%) and hypoechogenicity 
(11.7%). It was clearly demonstrated that the urinary excretion of iodine was 
elevated being above 300ug Iodine/L in 76.8% of the schoolchildren examined. 
Assays for the iodine concentration in domestic salt samples revealed values between 
34.0 and 68.3 mgI/kg of salt. We conclude that the schoolchildren population of the 
State of São Paulo may be under an excessive daily ingestion of iodine. This may 
induce, if extrapolated to the general population, subclinical hyperthyroidism in the 
elderly and possibly an increment in the prevalence of cronic autoimmune 
thyroiditis. 
 
DESCRIPTORS: 1.Iodine 2.Iodine deficiency 3.Thyroid gland/ultrasonografy 
4.Goiter endemic 5. Child 
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O iodo é um componente essencial para formação dos hormônios tiroidianos 

e a sua falta é a principal causa de retardo mental evitável. O programa de iodação do 

sal reduziu a deficiência desse halogênio nas populações de risco, com diminuição da 

prevalência do bócio, normalização da função tiroidiana, prevenção do cretinismo, 

melhorando, portanto, a sobrevida, o desenvolvimento e a escolaridade da população 

infantil. Entretanto, não só a baixa ingesta, mas o seu excesso, pode levar a doenças 

tiroidianas. A correção da deficiência de iodo relaciona-se, em áreas endêmicas, ao 

hipertiroidismo iodo induzido, em indivíduos susceptíveis. Isso pode ocorrer, 

principalmente, em adultos com bócio nodular autônomo. 

 

 

1.1 Considerações iniciais sobre a deficiência de iodo no mundo 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estimava em 1990 que, 

aproximadamente, um quarto da população mundial (1,572 bilhões de pessoas) 

apresentava riscos para doenças causadas pela deficiência de iodo. Destes, 655 

milhões eram afetados por bócio, 11,2 milhões por cretinismo e 43 milhões com 

algum grau de rebaixamento mental(1). Uma análise realizada em 1999, mostrou 

grandes diferenças percentuais entre domicílios que tinham acesso ao sal iodado nas 

diversas regiões do mundo, variando de 27% na Europa a 90% nas Américas(1), como 

indicado na Tabela 1. Estes dados comprovam que várias regiões do mundo possuem 

diferenças marcantes na eficiência do programa de iodação do sal. 

 

 
 



Introdução 

Duarte GC. Avaliação ultra-sonográfica da tiróide, excreção urinária de iodo em escolares de 6 a 14 anos... 

3 

Tabela 1 - Número de domicílios com acesso ao sal iodado em diversas regiões do mundo  

 Número de países categorizados pela 
porcentagem de domicílios com acesso ao sal 
iodado 

 

Regiões do 
mundo OMS  

Número de 
países 
afetados 
pela IDD 

Sem 
dados < 10% 10-50% 51-90% > 90% 

Porcentagem 
de domicílios 
com acesso ao 
sal iodado* 

África 44 8 6 8 19 3 63% 

Américas 19 0 0 3 6 10 90% 

Sudeste Ásia 9 0 1 2 5 1 70% 

Leste 
Mediterrâneo 

17 5 1 2 6 3 66% 

Europa 32 10 4 12 4 2 27% 

Oeste Pacífico 9 0 1 4 3 1 76% 

Total 130 23 13 31 13 20 68% 

Adaptado de Delange et al.(1). 
 

 

As moléstias decorrentes da deficiência da ingestão de iodo englobam 

alterações em diversas fases da vida e são agrupadas sob o termo Doenças 

decorrentes da deficiência de ingestão de iodo (em inglês: Iodine Deficiency 

Disorders - IDD)(2), representadas na Tabela 2 (modificada de Hetzel(3) e Stanbury 

et al.(4)). 
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Tabela 2 - O espectro das IDD ao longo da vida 

Período Complicações 

Fetal 

Abortamento 
Natimortalidade 
Anomalias cogênitas 
Aumento da mortalidade perinatal 
Cretinismo endêmico 
Surdo- mudez 

Neonatal 

Bócio neonatal 
Hipotiroidismo neonatal 
Retardo mental  
Aumento da suscetibilidade da tiróide à irradiação 

 

Infância e adolescência 

Bócio 
Hipotiroidismo subclínico 
Hipertiroidismo subclínico 
Retardo mental 
Atraso do desenvolvimento físico 
Aumento da suscetibilidade da tiróide à irradiação 
 

Adultos 

Bócio e suas complicações 
Hipotiroidismo  
Retardo mental 
Hipertiroidismo espontâneo na velhice 
Hipertiroidismo iodo- induzido 
Aumento da suscetibilidade da tiróide à irradiação  
 

 

Em 1985, com apoio da United Nations Children’s Fundation (UNICEF), 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e do governo australiano, foi fundado o 

Conselho Internacional para o Controle das Doenças Decorrentes da Deficiência de 

Iodo (International Council for Control of Iodine Deficiency Disorders -ICCIDD), 

com a finalidade de erradicar as IDD(1). 

O bócio endêmico é a manifestação mais visível das IDD e está presente em 

uma população quando mais de 5% de crianças entre 6 a 12 anos ou mais de 10% da 

população geral apresenta aumento do volume da tiróide e é, geralmente, 

conseqüência da ingestão insuficiente de iodo. A Tabela 3 mostra a porcentagem de 

bócio na população geral dos 192 países membros das Nações Unidas em 2003(5). 
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Tabela 3 - Prevalência total de bócio na população geral em 2003 

Regiões do Mundo OMS  Prevalência total de bócio (%) 

África 

África oriental 

África central 

Nordeste África 

Sudeste África 

África ocidental 

26,8 

29,5 

23,3 

25,3 

29,1 

25,9 

Ásia 

Ásia oriental 

Centro-sul Ásia 

Sudeste da Ásia 

Ásia ocidental 

14,5 

5,3 

23,8 

8,4 

20,4 

Europa 

Europa oriental 

Nordeste Europa 

Sudeste Europa 

Europa Ocidental 

16,3 

27,2 

12,1 

10,9 

10,7 

América Latina e Caribe 

Caribe 

América central 

América do sul 

4,7 

4,9 

8,7 

2,9 

América do Norte Sem dados 

Oceania 

Austrália- Nova Zelândia 

Melanésia 

Micronésia 

Polinésia 

12,9 

15,3 

4,4 

- 

- 

Total 15,8 
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A maior prevalência de bócio endêmico em escolares e adultos(2-12) está 

relacionada a ingestão insuficiente de iodo. A utilização universal de sal iodado para 

prevenção das IDD é medida eficaz, de baixo custo e com ampla aderência 

populacional. Outras formas de complementação de iodo utilizadas profilaticamente 

são: comprimidos de iodato de potássio, adição de iodato de potássio a pães ou 

laticínios e filtros de água contendo cristais de iodo(13-16). 

As recomendações da OMS, UNICEF e ICCIDD para a ingestão de iodo 

diária são as seguintes: 

Ø 50 ug para recém-nascidos (até 12 meses); 

Ø 90 ug para crianças de 13 meses a 6 anos; 

Ø 120 ug para escolares (7-12 anos); 

Ø 150 ug para adultos (após 12 anos); 

Ø 250 ug para gestantes e lactantes. 

Calcula-se que, para um adulto, o consumo individual de sal seja de 

aproximadamente 10g por pessoa por dia. Portanto, para fornecer 150 ug de iodo por 

dia, o sal deve conter de 20 a 40 mg de iodo por kg, ou seja, 34 a 66 mg de iodato de 

potássio por kg de sal. Nas circunstâncias especificadas acima, a excreção de iodo 

esperada é 10 a 20 ug Iodo/dL (ou 100 a 200 ug de iodo por litro de urina).  

A determinação do volume tiroidiano e a excreção urinária de iodo são 

critérios utilizados na avaliação da ingestão de iodo de uma determinada população.  

Os estudos epidemiológicos são realizados nos escolares por representarem o status 

nutricional imediato de uma determinada população. A Tabela 4 mostra os critérios 

adotados pela OMS para avaliar a ingesta de iodo de uma população, através da 

medida da excreção urinária de iodo(1,5,17,18). 
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Tabela 4 - Critérios epidemiológicos para avaliar a adequação da ingestão de iodo baseados na 
mediana da concentração urinária de iodo em escolares - WHO, 5th Report on World Nutrition, 
March 2004(14) 

Iodo urinário (mediana) ug/L Ingestão de iodo Nutrição de iodo 

< 20 Totalmente insuficiente Deficiência severa 

20-49 Muito insuficiente Deficiência grave 

50-99 Insuficiente Deficiência Moderada 

100-299 Nível ótimo  Excelente 

300 Excessiva 
Risco de morbidades associadas: 
hipertiroidismo iodo- induzido, tiroidite, 
etc. 

 
 

1.2 Projeto ThyroMobil  

 

O Projeto Thyromobil desenvolvido a partir de 2000, com apoio da UNICEF 

e ICCIDD, determinou a ingestão de iodo de 35.223 escolares de 6 a 14 anos, 

analisando a excreção urinária de iodo e o volume tiroidiano obtido pelo exame ultra-

sonográfico, em 378 regiões de 28 países. Os resultados revelaram que somente 28 a 

46% de todas as iodúrias apresentavam concentração normal entre 100 a 200 ug/L. 

Na Europa, 59% das amostras apresentavam concentração urinária de iodo abaixo de 

100 ug/L, indicando deficiência de iodo. Em contraste, na América Latina e 

Indonésia, somente 8 a 11% das amostras apresentavam concentração abaixo do 

normal e 46 a 62% das amostras apresentavam valores acima do normal, indicando 

aumento da ingestão excessiva de iodo(1,17,19). 

Atualmente, aplicando-se os critérios da classificação adotada pela OMS, são 

definidos seis diferentes graus de nutrição de iodo, estimados pela iodúria (Figura 1). 

Os graus variam de deficiência severa (com excreção urinária menor que 20ug/L) até 

risco de conseqüências adversas à saúde por excesso de iodo (> 300ug/L), grupo no 

qual se encaixa o Brasil. 



 

Figura 1 . Nutrição de iodo baseada na mediana de iodo urinário - Graus de significância para saúde pública. 
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1.3 A deficiência de iodo no Brasil 

 

No Brasil, o primeiro inquérito nacional sobre a prevalência de bócio como 

marcador da deficiência de iodo, foi realizado em 1955, sob coordenação da Divisão 

de Organização Sanitária do Ministério da Saúde. Este estudo detectou prevalência 

de bócio de 20,7% e delimitou as zonas de bócio endêmico(20). No período de 1974 a 

1976, foi realizado pela Superintendência de Campanhas de Saúde Pública e 

Ministério da Saúde (SUCAM), o segundo inquérito nacional que mostrou uma 

prevalência de 14,1% de bócio à palpação, indicando uma redução de 6,6% no  

transcorrer de 20 anos e diminuição significativa de bócios visíveis. De acordo com 

esse levantamento, estimou-se na época, que cerca de 15 milhões de brasileiros eram 

portadores de bócio(20) e, no Estado de São Paulo, estimou-se que 18,7% da 

população de escolares apresentava bócio. 

Em 1997, durante a realização do terceiro inquérito sobre controle da 

endemia, houve a primeira determinação de iodo urinário em escala nacional. O 

estudo tentava determinar a prevalência do bócio, determinar as regiões de bócio 

endêmico e também regiões de aporte limítrofe ou levemente deficiente de iodo. 

Como resultados, 29,9% dos municípios estudados mostraram deficiência de grau 

leve ou moderado na ingestão de iodo, prevalecendo focos endêmicos nas Regiões 

Norte e Nordeste. No Estado de São Paulo foi estudado apenas o município de 

Sarapuí, que apresentou mediana urinária de 8,3 ug/L, em análise de 22 amostras 

casuais de urina(20).  

Durante os meses de maio e junho de 2000, com apoio do Ministério da 

Saúde, UNICEF e ICCIDD fo i realizado o projeto de pesquisa Thyromobil no Brasil 
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que percorreu nove estados do território brasileiro (Pará, Maranhão, Tocantins, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, sul da Bahia e Espírito Santo), 

onde se presumia haver maior risco de carência de iodo. Foram examinados 2000 

escolares entre 6 e 14 anos, de ambos os sexos, em escolas previamente 

determinadas. Foram coletadas amostras de urina para determinação de iodúria, 

amostras de sal consumido nas residências dos escolares para ana lisar a quantidade 

de iodo contido no sal e examinou-se também a glândula tiróide por ultra-sonografia 

para conhecer a prevalência de bócio nesta população. 

Os resultados indicaram baixa prevalência de bócio (1,8%). Os níveis da 

concentração de iodo no sal doméstico estavam relativamente adequados e 8,8% das 

amostras apresentava concentração insuficiente. No entanto, níveis elevados de 

excreção urinária de iodo (acima do limite máximo preconizado pela OMS de 

300ug/L) foram observadas em 73% das amostras(21), representados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Concentração urinária de iodo do Projeto Thyromobil no Brasil em 2000. 

Estado Amostra Mediana <50ug/L >300ug/L 

 n ug/L % % 

Maranhão 205 220 2,4 32,7 

Tocantins 188 315 2,7 51,1 

Goiás 187 360 3,7 61,0 

Mato Grosso 95 520 5,3 74,7 

M. Grosso Sul 239 480 0,0 70,7 

Minas Gerais  99 300 1,0 72,7 

Total 1013 360 2,3 58,1 

  

Os níveis elevados de excreção urinária de iodo refletiram, possivelmente, 

uma ingestão diária de iodo superior às necessidades fisiológicas. 
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1.3.1 A legislação pertinente à iodação do sal 

 

A correção da deficiência de iodo no Brasil, tem sido realizada através da 

regulamentação da adição de iodo ao sal, aprimorada ao longo dos anos de acordo 

com as seguintes leis:  

§ Lei no. 1944, de 14 de agosto de 1953: torna obrigatória a iodação do sal de 

consumo humano nas áreas de bócio endêmico; 

§ Decreto no. 39814, de 17 de agosto de 1956: delimita áreas de bócio 

endêmico, estende a iodação para todo o território nacional e atribui ao Ministério da 

Saúde a responsabilidade da importação dos suplementos iodados; 

§ Lei no. 6150, de 3 de dezembro de 1974: revoga a lei no. 1944 de 1953, 

fixa em 10 mg/Kg o teor de iodo do sal de consumo humano, transfere o ônus da 

iodação para a iniciativa privada e determina que a sua fiscalização seja feita pelos 

estados, territórios e municípios; 

§ Decreto de no. 75697, de 6 de maio de 1975: estabelece padrões de 

qualidade e de identificação do sal de consumo humano ; 

§ Decreto no. 80563, de 20 de outubro de 1977: regulamenta a qualidade e 

apresentação do sal de consumo animal; 

§  Portaria Ministerial (ministério da Saúde) no. 1806, de 24 de outubro de 

1994: aumenta o teor de iodo no sal de consumo humano para 40-60 mg de iodo/Kg 

de sal; 
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§ Lei no. 9005, de 16 de março de 1995: determina que cabe ao Ministério da 

Saúde estabelecer a correta proporção de iodo no sal consumido no Brasil e autoriza 

o fornecimento de iodato às indústrias beneficiadoras de sal; 

§ Resolução RDC 130 Agência de Vigilância Sanitária, de 26 de maio de 

2003: determina que a quantidade de iodo contido no sal para consumo humano 

deverá estar entre 20 a 60 mg de iodo por kg de sal.  

 

 

1.4 O excesso de iodo 

 

A ingestão excessiva de iodo é considerada, atualmente, como fator causal de 

distúrbios da função tiroidiana, e pode estar associada a morbidades como o 

hipertiroidismo iodo induzido, tiroidite crônica auto- imune e bócio. Enquanto se 

recomenda uma de 200ug de iodo por dia, adultos normais provavelmente toleram 

ingestão diária de 1000ug sem efeitos adversos. A ingesta crônica de valores 

superiores a 1000ug de iodo por dia, causa aumento do volume glandular, com 

conseqüente distúrbio na função tiroidiana(18,22). 

O monitoramento do excesso de iodo deve ser baseado em indicadores 

(iodação do sal, excreção urinaria de iodo, volume da tiróide) que virão confirmar, na 

população, a situação atual da quantidade de iodo ingerida. 
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1.5 Morbidades relacionadas ao excesso de iodo 

 
1.5.1 Hipertiroidismo iodo-induzido 

 

Em alguns paises, nota-se que a quantidade de iodo contida no sal, somada a 

outras possíveis fontes (por exemplo, alimentos lácteos, fármacos diversos, soluções 

iodadas desinfetantes) poderiam contribuir para o excesso desse elemento no 

organismo. 

No século XIX já havia descrições sobre tireotoxicose induzida pelo uso do 

iodo. Breuer, em 1900, e Kocher, em 1910, denominaram-no de hipertiroidismo de 

Jod- Basedow. Em 1928, Plummer demonstrou que a tireotoxicose tem duas origens: 

uma relacionada a hiperplasia difusa da tiróide responsiva ao iodo e outra decorrente 

de bócio nodular autônomo. Webster e Chesney, em 1928, induziram tireotoxicose 

em coelhos que apresentavam bócio adenomatoso, após o uso de solução de 

Lugol(23). 

O hipertiroidismo iodo- induzido é, geralmente, uma conseqüência ocasional 

da correção da deficiência de iodo. Pode resultar da suplementação de iodo nas 

comunidades que tenham sofrido por longo tempo de iodo-deficiência, onde o bócio 

multinodular é prevalente(23,24) Esta complicação tem ocorrido mais freqüentemente 

em população de idosos com bócio multinodular e nódulos autônomos, 

especialmente nas glândulas que têm sido cronicamente estimuladas por TSH. 

No Brasil, a primeira publicação referente a esse problema, data de 1984. 

Trata-se de um estudo realizado no Estado de São Paulo com 23 pacientes portadores 

de bócio endêmico expostos a ingesta adequada de iodo. Oito deles desenvolveram 

tireotoxicose que se resolveu após seis a oito meses, sem tratamento específico(25). 
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Em 1989, em um estudo realizado em área endêmica no nordeste do país, 

1876 indivíduos receberam óleo iodado. Cento e três deles apresentavam grandes 

bócios multinodulares. Em seis meses de seguimento, oito desses 103 indivíduos 

apresentaram sinais clínicos e laboratoriais de tireotoxicose(26). Esses sucessivos 

relatos de ocorrência de hipertiroidismo coincidindo com a iodação do sal em 

populações que apresentavam insuficiência de iodo, apontavam para a necessidade 

de melhor avaliação da ingesta deste halógeno e reanálise dos programas de 

implantação da iodação em todo o mundo.  

Em março de 1996, o ICCIDD compilou um documento que constatou o 

impacto causado pelo hipertiroidismo iodo- induzido em diferentes regiões do 

mundo, com especial referência a sua conseqüência para o sistema cárdio-vascular: 

fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva e doença trombo embólica(4). 

Isso tem sido comprovado, na prática clínica, após do uso de contrastes iodados e 

ingestão de medicamentos contendo iodo, como, por exemplo, amiodarona(27). 

A doença de Graves também tem sido mais prevalente em países com uma 

ingesta aumentada de iodo(28,29). 

 

 

1.5.2 Tiroidite crônica auto imune  

 

O mecanismo que relaciona o iodo com a indução da tiroidite não foi 

completamente elucidado. 

Estudos em ratos(30) e frangos obesos(31), mostraram que o excesso de iodo na 

dieta pode acelerar o desenvolvimento espontâneo de tiroidite auto-imune.  
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Alguns trabalhos mostraram que frangos normais, portadores de altas 

concentrações de tireoglobulina iodinada, apresentaram um aumento da resposta 

imune quando comparados aos frangos com tireoglobulina pobremente iodinada. 

Postula-se que os anticorpos anti-tiróide sejam atraídos pela tireoglobulina mais 

iodinada, provocando o aumento da imunogenicidade desta proteína(32,33).  

Outro possível mecanismo da ação do iodo envolve a alteração na produção 

de radicais livres pela glândula tiróide. O iodo pode reagir com os intermediários 

reativos de oxigênio (como H2O2, O2
-) gerados na própria tiróide e produzir formas 

iodinadas intermediárias altamente reativas do oxigênio. A injúria precoce no 

tireócito é causada por este aumento da geração de intermediários reativos do 

oxigênio. O dano oxidativo libera fatores quimiotáxicos, resultando em recrutamento 

das células apresentadoras de antígenos e infiltração linfocítica. Assim, o processo de 

apresentação de antígenos iodinados pode iniciar uma resposta auto- imune específica 

da tiróide, culminando com a diminuição do seu volume e tiroidite(30). 

O estudo que tratou com óleo iodado 58 indivíduos que apresentavam 

anticorpos anti- tiroidianos negativos num vilarejo da Grécia, mostrou, após alguns 

meses, a presença de auto anticorpos anti-microssomal e/ou anti-tireoglobulina em 

50% dos pacientes(34). 

Em uma população com bócio, após o tratamento com 150 a 300ug por dia 

de iodato de potássio, 30% desenvolveram auto anticorpos que desapareceram com 

o descontinuar da ingesta do iodo(28). 

Kahaly(35), em 1994, demonstrou, após tratar pacientes com 200 a 500ug de 

iodo por dia, altos índices de auto anticorpos anti- tiróide, hipertiroidismo ou 



Introdução 

Duarte GC. Avaliação ultra-sonográfica da tiróide, excreção urinária de iodo em escolares de 6 a 14 anos... 

16 

hipotiroidismo transitório e evidências de infiltração linfocítica nas biópsias por 

agulha fina.  

Recentes estudos na Dinamarca, Itália e Austrália têm documentado 

diferenças significantes na incidência de doenças tiroidianas com a mudança na 

ingestão de iodo, principalmente a tiroidite auto- imune, que aumentou 

proporcionalmente ao aumento da ingestão de iodo(29,36). 

 

 

1.5.3 Bócio e hipotiroidismo iodo induzido 

 

Fisiologicamente, o excesso de iodo resulta na formação transitória de 

iodopeptídeos intra-tiroidianos que inibem o RNA mensageiro da peroxidase 

tiroidiana (TPO) e síntese proteica, resultando na inibição da iodinação da 

tireoglobulina. Este mecanismo é conhecido como efeito Wolff-Chaikoff. Este é um 

modo efetivo da glândula tiróide proteger-se das grandes quantidades de iodo 

ingeridas e a conseqüente formação abundante dos hormônios tiroidianos. 

A tiróide adapta-se a este mecanismo agudo diminuindo o transporte ativo do 

iodo do sangue para o interior da glândula tiróide. Esta baixa na concentração de 

iodo intra-tiroidiano diminui a organificação do iodo e, conseqüentemente, a síntese 

dos hormônios tiroidianos(37,38).  

O bócio e o hipotiroidismo iodo induzido tem sido descrito em japoneses, 

população que notoriamente apresenta uma ingestão excessiva de iodo(28,39,40). 

Estudos mostraram prevalência de bócio de 14% nessa população e aumento do 

hipotiroidismo(39), principalmente em áreas litorâneas, devido ao consumo de 
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alimentos ricos em iodo(38,40). Namba et al.(41) descreveram o aumento significante 

nos níveis séricos de TSH e do volume tiroidiano em resposta à administração de 

iodo por um curto período de tempo de 4 semanas. 

Em uma região do oeste da África, a exposição prolongada ao excesso de 

iodo através da suplementação iódica em água potável de até 50 mg de iodo ao dia 

por pessoa durante 32 meses, levou a população a apresentar níveis séricos médios 

de TSH de 23,6 mU/L. Após a remoção do iodo, os níveis retomaram valores médios 

de 1,07 um/L(42). 

Smerdeley et al.(43) observaram hipotiroidismo transitório em prematuros 

após aplicação tópica de anti-sépticos iodados. Foi observado também, que a ingesta 

permanente de 200ug/dia de iodo levou a um aumento tênue, mas estatisticamente 

significativo da média de TSH sérico(28). 

O mecanismo de formação do bócio e hipotiroidismo em resposta ao excesso 

de iodo ainda não está totalmente esclarecido até o presente momento(40). 

Há estudos que referem predisposição ao desenvolvimento do hipotiroidismo 

devido a uma prévia herança auto- imune tiroidiana ou devido à inibição da síntese e 

secreção hormonal numa glândula suscetível, quando esta é exposta a uma excessiva 

oferta de iodo(40). Esta inabilidade da glândula de alguns indivíduos em superar a 

inibição da função tiroidiana, geralmente reversível, mantém o bloqueio da função 

tiroidiana definitivamente. 

Similarmente, a formação do bócio pode estar relacionada ao acúmulo de 

tecido linfóide na tiroidite ou a iodo- inibição do aporte do colóide e da sua 

degradação pelas células foliculares tiroidianas. Mas, a maior causa está no fato do 

excesso de iodo induzir um aumento de TSH, que leva a hiperplasia tiroidiana(40). 
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1.5.4 Iodo e câncer de tiróide  

 

O câncer diferenciado de tiróide é o diagnóstico endocrinológico maligno 

mais freqüente e sua incidência tem crescido globalmente nestas última cinco 

décadas. Ainda é controverso o papel da nutrição de iodo na patogênese do câncer da 

tiróide(44,45). 

Existe um grande período de latência, ainda desconhecido, entre a exposição 

aos fatores carcinogênicos e o desenvolvimento do carcinoma diferenciado da 

tiróide(24). Em áreas iodo deficientes, há um aumento da incidência de carcinomas 

foliculares e anaplásicos e uma diminuição da incidência de carcinomas papilíferos. 

Entretanto, com a correção da deficiência de iodo, estudos mostraram um aumento 

da incidência de papilíferos e diminuição do tipo folicular(44-46). 

 

 

1.6 Os indicadores da ingestão do iodo  

 

Alguns parâmetros são considerados como marcadores da ingestão de iodo: 

TSH neonatal, níveis de iodo inorgânico no plasma, excreção de iodo urinário 

calculado através do clearence renal de iodo em urina de 24 horas ou em amostras 

casuais, volume da tiróide em escolares e nível de iodação do sal. Alguns deles são 

mais aplicáveis aos estudos epidemiológicos, que envolvem toda uma população, 

devido a sua facilidade metodológica e menor custo, como a quantificação do iodo 

no sal consumido, dosagem de iodo urinário em amostra casual e volume tiroidiano.  
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1.6.1 A iodação do sal 

 

Para o melhor controle das IDD, a OMS recomenda o uso do sal iodado 

baseando-se em vários fatores: seu consumo estável durante o ano, sua produção 

geralmente limitada a algumas poucas regiões geográficas, tecnologia de iodação de 

fácil implementação e monitorização, custo baixo, além de não alterar o sabor, odor 

ou cor do sal. No início da década de 90, somente 20% dos domicílios da população 

mundial consumia sal iodado e, atualmente, o consumo chega a 69%. No Brasil, 

estima-se que 88% dos domicílios consumam sal iodado(47). No Brasil, 90% das 

salineiras concentram-se no litoral do Rio Grande do Norte. Não há inquéritos 

populacionais no Brasil, estimando a quantidade de sal ingerida por indivíduo por 

dia. Organizações nacionais e internacionais preconizam, atualmente, que o consumo 

individual ideal de sal diário seja menor que 6 gramas ao dia(48-50), mas acredita-se 

num consumo efetivo maior, o que corrobora com uma maior ingesta de iodo.  

 

 

1.6.2 A excreção urinária de iodo 

 

A iodúria mostrou-se, atualmente, o marcador bioquímico mais fidedigno no 

controle da ingestão de iodo nas populações(2,20). Mais de 90% do iodo ingerido é 

excretado praticamente intacto na urina e uma amostra casual colhida de uma 

população reflete e valida o perfil epidemiológico nutricional deste halógeno, de 

acordo com a OMS, conforme representado na Tabela 4. As condições dos inquéritos 

populacionais geralmente não permitem que se colham amostras de urina de 24 
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horas, para a determinação de perda renal de iodo. Vários estudos populacionais 

comparativos demonstraram que, em razão da distribuição gaussiana da concentração 

de iodo em uma amostra, há correlação entre os valores obtidos por coleta casual de 

urina e as amostras de 24 horas(20). A concentração média de iodo urinária 

considerada ideal varia de 100 a 200 ug/L. 

 

 

1.6.3 O volume tiroidiano 

 

As diferenças genéticas, fatores ambientais e variações na ingesta diária de 

iodo contribuem para as diferenças na média do volume tiroidiano de uma 

população. Sendo assim, as dimensões normais da glândula variam de indivíduo para 

indivíduo. Tanto a condição de iodo-deficiência quanto a de excesso de iodo pode 

levar a um aumento do volume da glândula tiróide. Portanto, a estimativa precisa do 

tamanho da glândula é muito importante para avaliação e manejo das doenças 

tiroidianas. 

Atualmente, a ultra-sonografia é considerada o método mais confiável, 

factível e, facilmente reprodutível para a determinação do volume e estrutura da 

tiróide(51). A ultra-sonografia pode detectar aumento tiroidiano em adultos, com 

sensibilidade de até 93%. Já a palpação, pode não identificar pequenos bócios, além 

de não detectar mais de 90% dos nódulos com até 1 cm de diâmetro e até 43% de 

nódulos com mais de 2 cm de diâmetro(46). Isso também é válido quando se trata de 

uma população jovem, especialmente crianças menores de 10 anos. Nestas 
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condições, a probabilidade de erro na avaliação do volume glandular, pela palpação, 

pode aproximar-se de 50%(53,54). 

Nos recém nascidos, o volume normal da tiróide varia de 0,4 a 1,4 mL, 

aumentando 1 a 1,3 mL ao ano(44). No adulto, o volume normal varia de 6 a 15 mL. 

Fisiologicamente, o volume da tiróide é maior nos homens que nas mulheres, 

aumentando com a idade e superfície corpórea do indivíduo. 

Os volumes tiroidianos de crianças e adolescentes baseiam-se nos estudos 

epidemiológicos da população de escolares saudáveis e seu aumento é diretamente 

proporcional ao crescimento e desenvolvimento puberal. Sabidamente, pela 

literatura, o volume tiroidiano apresenta melhor correlação positiva com os 

parâmetros antropométricos: superfície corporal e altura. Mas os trabalhos que 

avaliaram o volume tiroidiano diferem em muitos aspectos pois estudaram 

populações de regiões com diferença na nutrição de iodo, nos parâmetros 

antropométricos, metodologias e examinadores. Todos estes aspectos devem ser 

considerados e justificam os valores distintos encontrados para volumes tiroidianos 

em uma mesma faixa etária. As Tabelas 6 (para os meninos) e 7 (para meninas) 

agrupam os principais trabalhos epidemiológicos, seus autores, localidade e ano de 

realização(18,21,56).  
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Tabela 6 - Volumes tiroidianos em mililitros (mL) nos meninos em distintas regiões do mundo 

Volume Tiroidiano Meninos (mL) 

Idade 
(anos) 

Gutekunst, 
Europa 
(1993) 

Foo, 
Malasia 
(1997) 

Xu 
E.U.A. 
(1999) 

WHO 
Europa 
(1997) 

ICCIDD 
Europa 
(2001) 

Azizi 
Iran 

(2000) 

Rossi 
Brasil 
(2001) 

ICCIDD 
Europa 
(2004) 

6 3,50 - - 5,40 3,80 2,40 2,80 1,60 

7 4,00 4,10 4,70 5,70 4,00 3,10 3,00 1,80 

8 4,50 1,50 5,20 6,10 4,30 3,70 3,20 2,03 

9 5,00 5,00 5,90 6,80 4,80 4,50 3,50 2,30 

10 6,00 5,70 6,60 7,80 5,50 5,80 3,70 2,59 

11 7,00 - 7,30 9,00 6,40 6,20 3,80 2,92 

12 8,00 - 8,20 10,40 7,40 6,70 4,20 3,30 

13 9,00 - - 12,00 - 7,40 5,10 - 

14 10,50 - - 13,90 - 9,10 5,00 - 

mL: mililitros, WHO: Organização Mundial da Saúde, ICCIDD: Conselho Internacional para o controle das 
doenças por deficiência de iodo, -: sem dados 

 

Tabela 7 - Volumes tiroidianos (mL) nos meninas em distintas regiões do mundo 

Volume Tiroidiano Meninas (mL) 

Idade 
(anos) 

Gutekunst, 
Europa 
(1993) 

Foo, 
Malasia 
(1997) 

Xu 
E.U.A. 
(1999) 

WHO 
Europa 
(1997) 

ICCIDD 
Europa 
(2001) 

Azizi 
Iran 

(2000) 

Rossi 
Brasil 
(2001) 

ICCIDD 
Europa 
(2004) 

6 - 4,20 - 5,00 3,60 2,40 2,70 1,57 

7 - 4,70 - 5,90 4,20 3,10 3,10 1,81 

8 - 5,50 - 6,90 4,90 3,60 3,40 2,08 

9 - 6,60 - 8,00 5,70 4,00 3,70 2,40 

10 - - - 9,20 6,50 4,70 4,00 2,76 

11 - - - 10,40 6,70 6,30 4,20 3,17 

12 - - - 11,70 4,40 6,50 4,70 3,65 

13 - - - 13,10 8,30 7,00 4,80 - 

14 - - - 14,60 9,00 8,80 5,60 - 

mL: mililitros; WHO: Organização Mundial da Saúde; ICCIDD: Conselho Internacional para o Controle das 
Doenças por Deficiência de Iodo; -: sem dados 
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Ao longo dos anos, muitos trabalhos têm valorizado o volume tiroidiano 

determinado pela ultra-sonografia, em escolares, como marcador da alteração da 

ingestão de iodo e, portanto, validado como indicador indireto desta ingestão(6,8,9-

11,21,51-56).  

Muitos autores, através de pesquisas em determinadas regiões, propuseram 

valores para o volume tiroidiano das crianças e escolares(57-59), mas nenhum dos 

estudos conseguiu padrões ideais que servissem a todas as regiões. Em 1989, 

Gutekunst et al.(60) propuseram valores normativos para volume tiroidiano de 

crianças em regiões iodo-suficientes. Estes valores foram adotados como referência 

pela OMS e pela ICCIDD(60) e são muito considerados em trabalhos até os dias 

atuais. Em 1997, estes mesmos órgãos adotaram valores estabelecidos pelo estudo 

europeu colaborativo apresentado por DeLange et al.(57), que mostraram uma 

prevalência de até 5% de bócio em áreas com nutrição adequada de iodo.   

Muitas discordâncias entre as medidas tiroidianas surgiram em trabalhos 

posteriores(59), que mostraram volumes menores do que aqueles estabelecidos pela 

OMS/ICCIDD. A possível explicação foi que, nos primeiros trabalhos publicados, o 

cálculo volumétrico foi correlacionado somente com uma variável: a idade. Com o 

ajuste da superfície corporal (que depende do peso e altura) e sexo para o cálculo do 

volume tiroidiano em cada faixa etária, os resultados variaram significativamente. 

Portanto, para minimizar a possibilidade de erros nas amostras, as variáveis 

antropométricas devem ser consideradas para que adolescentes com pequena 

superfície corporal não tenham volume tiroidiano considerado diminuído ou crianças 

mais novas com uma grande superfície corporal não sejam classificados como 

portadores de bócio(59). 
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O efeito da puberdade sobre o volume tiroidiano não foi evidente no estudo 

ThyroMobil, provavelmente pela variação entre as faixas etárias ser pequena (de 6 a 

15 anos) e o estirão puberal variar entre as diferentes populações. Entretanto, 

Wiersinga et al.(9) mostraram que meninos, após o estirão puberal, apresentam 

volumes maiores que meninas, compatíveis com valores encontrados na população 

masculina adulta da região estudada. Esta diferença entre os sexos é decorrente da 

variação na superfície corporal(6), uma vez que meninos mais velhos e homens 

adultos têm relativamente maior altura e peso quando comparados às mulheres da 

mesma faixa etária, além da maior quantidade de massa magra no sexo 

masculino(9,61).  

Não há estudo brasileiro que tenha determinado valores de referência para o 

volume tiroidiano na população de escolares até o momento. 

Assim como já foi estabelecido para peso e altura, cada região deve possuir sua 

própria referência para o volume tiroidiano, evidenciando uma curva-padrão de 

acordo com seus próprios elementos individualizadores e identificadores da 

população em estudo. 

 

 

1.6.3.1 A ecogenicidade tiroidiana na ultra-sonografia  

 

A ecogenicidade é um parâmetro importante na avaliação ultra-sonográfia da 

glândula tiróide. Quando uma onda sonora é emitida pelo transdutor, ela encontrará a 

interface ou superfície existente entre o folículo tiroidiano e o colóide em seu 
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interior. Dependendo da quantidade de ondas sonoras que serão refletidas de volta ao 

transdutor, originará uma imagem hiper, iso ou hipoecóica. 

Em lesões microfoliculares, com uma menor superfície folículo / colóide, 

haverá uma menor quantidade de ondas refletidas, gerando uma imagem hipoecóica, 

como ocorre nas doenças auto- imunes e neoplasias não foliculares. Nas lesões 

macrofoliculares, onde há maior superfície entre o folículo e o colóide, haverá maior 

quantidade de ondas refletidas, e a imagem gerada será hiperecóica, como no bócio 

colóide(62) 

Na doença de Graves, bem como na Tiroidite de Hashimoto, a ecogenicidade 

do parênquima encontra-se diminuída devido ao aumento da celularidade, 

diminuição do conteúdo de colóide nos folículos e um grau variável de infiltração 

linfocítica(63). A hipoecogenicidade do parênquima, descrito por vários autores, é um 

achado que usualmente precede o aparecimento dos auto- anticorpos séricos e as 

alterações laboratoriais(41,64,65).   

Assim, a análise da ecogenicidade no exame ultra-sonográfico de tiróide pode 

ser considerada uma ferramenta de auxílio no diagnóstico das doenças auto- imunes, 

sendo de grande valia para estudos populacionais(66-68). 

Não há estudos em território nacional que tenham determinado alterações ultra-

sonográficas na população de crianças e adolescentes. 

O Estado de São Paulo foi avaliado no segundo inquérito populacional, em 

1975, quanto à prevalência de bócio exclusivamente através da inspeção e palpação 

da tiróide. A palpação da tiróide apresenta sensibilidade muito inferior à ultra-

sonografia para discriminar volumes normais e bócio pequeno. No terceiro inquérito, 
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em 1997, a avaliação da iodúria no Estado limitou-se a apenas um município, não 

sendo uma amostra expressiva de toda a população.  

Este estudo contemplará, pela primeira vez, a avaliação de escolares em seis 

diferentes regiões do Estado de São Paulo, associando o exame ultra-sonográfico na 

determinação do volume tiroidiano e a dosagem da iodúria para monitorar a nutrição 

de iodo nesta população. 
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1. Determinar a ingestão de iodo em escolares de 6 a 14 anos de diferentes 

regiões do Estado de São Paulo, através da excreção urinária de iodo. 

 

 

2. Analisar o conteúdo de iodo das amostras de sal domiciliar consumida 

pelos escolares e verificar se estão dentro dos padrões recomendados pelo 

Ministério da Saúde. 

 

 

3. Avaliar, através de exame ultra-sonográfico, o volume glandular e 

eventuais alterações da tiróide, correlacionando-o com peso, altura, 

desenvolvimento puberal e iodúria. 
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3.1 População e métodos 

 

O Estado de São Paulo é dividido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística em 15 mesorregiões, subdivididas posteriormente em microrregiões: 

• 1 Mesorregião de Araçatuba; 

• 2 Mesorregião de Araraquara; 

• 3 Mesorregião de Assis; 

• 4 Mesorregião de Bauru; 

• 5 Mesorregião de Campinas; 

• 6 Mesorregião de Itapetininga; 

• 7 Mesorregião do Litoral Sul Paulista; 

• 8 Mesorregião Macrometropolitana Paulista; 

• 9 Mesorregião de Marília; 

• 10 Mesorregião Metropolitana de São Paulo ; 

• 11 Mesorregião de Piracicaba; 

• 12 Mesorregião de Presidente Prudente; 

• 13 Mesorregião de Ribeirão Preto; 

• 14 Mesorregião de São José do Rio Preto; 

• 15 Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista; 

 

Na Figura 2 estão representadas as mesorregiões do Estado de São Paulo. 
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Figura 2. Mesorregiões do Estado de São Paulo 

 

Foram selecionadas, para estudo, seis mesorregiões. São elas: 

Ø Mesorregião de Araçatuba (Araçatuba); 

Ø Mesorregião de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto); 

Ø Mesorregião do Litoral Sul Paulista (Registro e Cananéia); 

Ø Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista (Taubaté); 

Ø Mesorregião de São José do Rio Preto (São José do Rio Preto); 

Ø Mesorregião de Presidente Prudente (Presidente Prudente). 

As escolas participantes do estudo foram selecionadas por sorteio, pela 

Secretaria Municipal de cada município envolvido. O estudo de campo foi realizado 

de outubro de 2002 a outubro de 2003. Todas as escolas foram previamente 

comunicadas da importância do projeto de pesquisa (por telefone, fax, correio 

eletrônico), recebendo material com orientações e explicações concernentes ao 
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projeto. Foram organizadas, dentro dos estabelecimentos escolares, condições 

adequadas para a realização de exames e coleta do material. 

Os escolares foram selecionados aleatoriamente por sorteio e randomizados 

em grupos de 6 a 14 anos. Previamente, foi encaminhado aos pais ou responsáveis, 

um termo de esclarecimento e consentimento do estudo (Anexo 1). Participaram 

deste estudo, somente escolares que apresentaram o termo de consentimento 

devidamente assinado pelo seu responsável.  

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

A população estudada abrangeu 964 escolares de escolas públicas estaduais 

(480 meninos e 484 meninas), com idade entre 6 e 14 anos, randomizados em grupos 

divididos em diferentes faixas etárias (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 anos), 

totalizando, em média, 143 alunos em cada escola estudada (mínimo de 84 e máximo 

de 189 indivíduos estudados).  

Para cada aluno realizou-se a aferição das medidas antropométricas (peso em 

quilogramas e altura em centímetros), exame clínico para avaliação do 

desenvolvimento puberal, ultra-sonografia de tiróide e coleta de amostra casual 

urinária. Também foi solicitado que trouxessem uma amostra do sal doméstico. A 

superfície corporal (SC) para a população estudada foi calculada pela fórmula:  

 

SC (m2) = Peso (Kg) 0,425 x Altura (m) 0,725 x 71,84 x 10 -4. 

O índice de massa corporal foi calculado por: 

IMC = Peso (kg) / Altura2 (m).  
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3.1.1 Antropometria dos escolares 

 

A antropometria dos escolares foi realizada em uma balança modelo Filizola 

série 3134 com estadiômetro acoplado dividido de 1 em 1 mm. Cada estudante foi 

pesado (em quilogramas) e medido (em centímetros) três vezes, sendo considerado o 

valor médio das medidas.  

 

 

3.1.2 Avaliação do desenvolvimento puberal 

 

Todos os escolares foram submetidos à avaliação do desenvolvimento 

puberal, segundo padrões descritivos propostos por Tanner e Marshall. Os achados 

foram classificados em estágios de 1 a 5, de acordo com desenvolvimento mamário 

nas meninas e desenvolvimento genital nos meninos(69,70). O estágio 1 corresponde 

aos escolares impúberes e o estágio 5 aos com desenvolvimento puberal adulto 

(Anexo 2). 

 

 

3.1.3 Ultra-sonografia da tiróide  

 

A ultra-sonografia da tiróide foi realizada usando equipamento Aloka SS-

500, com transdutor de 7,5 MHz, com imagens impressas em papel térmico Sony 

UPP-110 HA.  
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A determinação do volume glandular foi realizada assumindo-se cada lobo e 

o istmo como figuras de morfologia elíptica. O cálculo foi feito pela fórmula do 

volume elipsóide: diâmetro (ou eixo) longitudinal x eixo transversal x eixo ântero 

posterior x 0,52 de cada um dos lobos e istmo. O volume total foi a soma dos dois 

lobos e o istmo.  

O exame ultra-sonográfico da tiróide foi realizado com descrição 

pormenorizada do volume, ecogenicidade e descrição de eventuais anomalias 

tiroidianas. A ecogenicidade foi quantificada utilizando-se a análise visual de escala 

de cinza. Este tipo de análise consiste na comparação do parênquima tiroidiano com 

estruturas adjacentes e categorizados em uma das 3 classes, abaixo definidas(67,68): 

Ø Ecogenicidade normal (ECO 1): ecogenicidade similar à da glândula 

submandibular e hiperecóica em relação aos músculos cervicais; 

Ø Levemente hipoecóico (ECO 2): pouco hipoecóica em relação à glândula 

submandibular e hiperecóica em relação aos músculos cervicais ; 

Ø Moderadamente a acentuadamente hipoecóico (ECO 3): moderadamente 

hipoecóica ou com a mesma ecogenicidade em relação à glândula submandibular e 

levemente hiperecóica ou a mesma ecogenicidade em relação aos músculos cervicais. 

Portanto, à medida que o parênquima tiroidiano torna-se mais escuro em 

relação à glândula submandibular, aproximando-se da ecogenicidade da musculatura 

cervical, a imagem torna-se mais hipoecóica(64). 

Para minimizar as variações de brilho do aparelho, a intensidade de ganho do 

aparelho de ultra-sonografia foi ajustada para valores em que os ecos no interior da 

artéria carótida e veia jugular fossem mínimos. 
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Também foi investigada se havia a presença de nódulos ao exame. Caso 

fossem identificados, foram classificados pelo seu conteúdo (sólidos, mistos ou 

cistos), determinado suas dimensões, ecogenicidade (isoecóico, hipoecóico, 

hiperecóico), contornos (regulares ou irregulares), presença de halo e/ou 

calcificações. 

 

 

3.1.4 Iodúria 

 

A coleta de amostra casual de urina para dosagem de iodo foi realizada nas 

escolas e a urina foi acondicionada em dispositivos de coleta do tipo Monovette (com 

capacidade para 10mL) e refrigerada. Cada amostra era identificada com o nome da 

criança, data da coleta e a cidade de procedência. 

As amostras foram encaminhadas para a Seção de Bioquímica da Divisão de 

Patologia do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Logo após, as amostras foram 

cadastradas por ordem de chegada, identificadas por um número de cadastro, nome 

da criança, idade e procedência. Foram armazenadas a –20°C até a data de sua 

dosagem. 

As dosagens das amostras ocorreram em ordem aleatória e de forma cega, 

sem que houvesse indicação quanto à procedência da amostra e ao exame ultra-

sonográfico da criança estudada.  

As amostras urinárias foram analisadas pelo método de digestão urinária 

Sandell- Kolthoff modificado. Separadas em alíquotas, os valores encontrados foram 

testados em duplicata.  
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As amostras de urina e a determinação da iodúria foram precedidas por uma 

etapa de digestão, para a eliminação das substâncias oxidantes e redutoras que 

contribuem para o efeito catalítico do iodo, através do método modificado de Pino 

para reação de Sandell e Kolthoff(71). Esse método baseia-se na análise colorimétrica 

da reação de redução do sulfato cérico pelo arsênico na presença de iodo, 

esquematizado abaixo (Esquema 1). 

 

Esquema 1:Detecção indireta do iodo pela monitorização da redução sulfato cérico amoniacal. 

2 Ce +4   +  2 I -   →   2 Ce +3 + I2                                        I2   +    As +3    →    As +5    + 2 I – 

íon cérico                 íon ceroso 

amarelo                    transparente 

 

A adição de arsênico permite a regeneração de iodeto acoplada à oxidação de 

As +3 a As +5, causando redução de todo Ce+4. 

 

 

3.1.4.1 Etapa de digestão da urina 

   

Conforme proposto por Pino et al.(71), essa etapa inicial usou persulfato de 

amônio como agente oxidante, substituindo o ácido clórico, que liberava vapores de 

ácido perclórico e cloro que são tóxicos e explosivos. Além disso, apresenta menor 

custo com a mesma acurácia e reprodutibilidade na determinação urinária de iodo. 

Homogeneizou-se as amostras para a ressuspensão do sedimento, pipetou-se 

250 µL do padrão (0-20 µg/ dL) e de amostras em tubos de ensaio. Em seguida, 

adicionou-se 1 mL de persulfato de amônio 1M sob agitação e aquecimento a 91- 
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94oC por 50 a 60 minutos. Após os tubos retornarem à temperatura ambiente, 

acrescentou-se 3,5 mL de ácido arsenioso 0,2N e agitou-se. Após aguardar por 15 

minutos em repouso, adicionou-se, sob agitação, 350 µL de sulfato cérico amoniacal 

à mistura. Após 20 minutos, transferiu-se 200 µL das amostras para os tubos e 

encubou-se a 37oC por 10 minutos. Cada amostra foi lida a uma absorbância de 405 

nm em espectrofotômetro, sendo que, o conteúdo de iodo nas amostras, foi obtido 

por comparação de leituras com a curva-padrão e expresso em µg/ dL. Os resultados 

mais colorimétricos refletiram uma maior absorbância e, consequentemente, menor 

concentração urinária de iodo. Resultados com menor absorbância exprimiram maior 

concentração de iodo na amostra. 

 

 

3.1.5 Dosagem de iodo no sal 

 

Instruiu-se o escolar a trazer de sua casa cerca de 30 g (3 colheres de sopa) de 

sal em uso no ambiente doméstico, com a finalidade de se analisar o conteúdo de 

iodo do sal. Caso fosse possível, identificava-se a marca comercial da amostra 

encaminhada. 

Todas as amostras de sal coletadas em determinada região foram separadas de 

acordo com a mesma marca comercial, homogeneizadas e sorteadas aleatoriamente 

para análise. Foram analisadas, em média, 11,3 amostras por cidade. Neste estudo, 

consideramos os valores médios encontrados na amostragem por cidade.  
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As amostras de sal doméstico foram analisadas, por titulação, quanto ao teor 

de iodo pelo Laboratório de Bromatologia do Senai, São Paulo. 

 

3.1.5.1 A titulação do sal  

  

Aproximadamente 10 g da amostra de sal foi dissolvida em 200 mL de água 

destilada em um frasco de Erlenmeyer de 500 mL. Adicionou-se 5 mL de ácido 

sulfúrico 1 N conseguindo um pH igual a 2,0. Adicionou-se cerca de 0,1 g de iodeto 

de potássio para deslocar o iodo da forma de iodato para iodo livre e titulou-se o iodo 

com solução de tiossulfato de sódio 0,005 N, usando uma microbureta (de 10 mL), 

até atingir a coloração amarelo clara.  A seguir, adicionou-se 2mL de amido (1%) 

recém preparado e a solução ficou azul. Titulou-se até a solução ficar incolor. O 

resultado, após cálculo, foi expresso em iodo livre (I), mg/kg do sal 

A fórmula utilizada para o cálculo é apresentada a seguir: 

V.f.105,8   = mg de iodo/ Kg de sal 

p 

Onde: V = quantidade em mL de tiossulfato de sódio gasto na titulação 

f = fator da solução de tiossulfato de sódio a 0,005N 

p = número de gramas da amostra de sal 

O protocolo seguido para coleta dos dados de cada escolar está apresentado 

no Anexo 3. 
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3.1.6 Análise estatística 

 

Os dados deste trabalho foram analisados mediante um nível de significância 

adotado de 5% (a = 0,05), de acordo com o padrão geralmente utilizado na área 

médica e biológica. Desta forma, os valores calculados da probabilidade de erro (p), 

quando < 0,05, foram considerados estatisticamente significantes (*) e, quando  

> 0,05, foram tomados como não significantes (ns). 

De modo geral, para as variáveis numéricas, foram utilizados os cálculos 

paramétricos. E, para as variáveis de número pequeno de casos e para as categóricas 

ou nominais e proporções, foram usados os cálculos não paramétricos(72,73). 

Os modelos estatísticos escolhidos são relacionados a seguir: 

1- Média aritmética, desvio padrão, mediana, valor mínimo e valor máximo 

dos dados; 

2- Cálculo de porcentuais; 

3- Teste paramétrico do t pareado; 

4- Teste não paramétrico de Mann-Whitney; 

5- Correlação paramétrica de Pearson; 

6- Correlação não paramétrica, por postos, de Spearman; 

7- Teste de distribuição de Kolmogorov-Smirnov e de Lilliefors; 

8- Gráfico de distribuição normal; 

9- Gráficos em linha. 
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Os programas estatísticos mais utilizados foram: Microsoft Excel 2000; 

Statistica for Windows (StatSoft Inc.) release 5.0 A, 1995;  Minitab (Minitab Inc.) 

release 14.2 , 2005;  SPSS for Windows (SPSS Inc.) release 10.0.1, 1999; NCSS 

release 2000. 
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Foram estudados 964 escolares, 484 meninas (50,2% do total da amostra) e 

480 meninos (49,8% da amostra) com idades entre 6 e 14 anos. 

A Tabela 8 mostra, para meninos e meninas, as médias aritméticas e 

respectivos desvios padrão, para idade, peso, altura, IMC e SC e os valores de p 

correspondentes ao teste do t não pareado. 

 

Tabela 8 - Médias e desvios padrão das diversas variáveis antropométricas de meninos e meninas 
 

 Meninos  (n = 480) Meninas  (n = 484) TESTE t 

Variável M DP M DP p =  

Idade 11,12 2,28 10,99 2,23 0,370 ns 

Peso (Kg) 38,16 13,76 38,75 13,51 0,496 ns 

Altura (m) 1,44 0,15 1,43 0,14 0,754 ns 

IMC 18,03 3,87 18,36 3,82 0,181 ns 

SC (m2) 1,23 0,26 1,24 0,26 0,695 ns 

n: número de casos, M: média, DP: desvio padrão, p =: probabilidade de erro, Kg: quilograma, 
m: metro, m2: metro ao quadrado,  

 

A Tabela 9 mostra a distribuição do sexo dos escolares nas diferentes cidades. 

Tabela 9 - Distribuição dos escolares por sexo nas diferentes cidades 

Cidade Meninos Meninas Total 

 n % amostra n % amostra  

Araçatuba 46 54,76 38 45,24 84 

Cananéia 70 44,30 88 55,70 158 

Prudente 97 61,01 62 38,99 159 

Registro 69 63,89 39 36,11 108 

Ribeirão Preto 74 41,34 105 58,66 179 

São José Rio Preto 67 41,88 93 58,13 160 

Taubaté 57 49,14 59 50,86 116 

Total 480  484  964 
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4.1 Antropometria 

 

A Tabela 10 apresenta os valores mínimos, máximos, a média aritmética e o 

desvio padrão do peso (em quilogramas), altura (em centímetros), índice de massa 

corporal e superfície corporal (em m2) para meninos e meninas nas diferentes faixas 

etárias. 

 

4.2 Volume tiroidiano 

 

No total, foram realizadas 964 ultra-sonografias de tiróide (484 meninas e 

480 meninos).  

O volume tiroidiano médio, desvio padrão e intervalo de confiança das 

amostras, para cada cidade, estão apresentadas na Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Volumes tiroidianos médios e desvios padrão dos escolares nas diferentes cidades do 
Estado de São Paulo 

Cidade n Volume Tiroidiano (mL) 

  M DP IC-95 IC+95 

Araçatuba 84 3,70 1,5 3,28 4,11 

Prudente 159 5,03 2,25 4,72 5,33 

Ribeirão Preto 179 5,05 1,39 4,77 5,34 

São José Rio Preto 160 5,56 1,55 5,26 5,86 

Registro 108 5,57 1,49 5,20 5,93 

Taubaté 116 6,07 2,26 5,71 6,42 

Cananéia 158 7,08 2,66 6,77 7,38 

Total 964 5,53 2,14 5,39 5,66 

mL: n: número de casos, mL: mililitro, DP: desvio padrão, IC: intervalo de confiança, M: média



Tabela 10: Antropometria dos escolares estudados nas diferentes regiões do Estado de São Paulo 

  P E S O    (kg) A L T U R A    (cm) I M C  S C    (m2) 

Idade n MIN MAX M  D.P. MIN MAX M  D.P. MIN MAX M  D.P. MIN MAX M  D.P. 

Meninos                                   

6 8 19,10 44,10 27,81 8,96 111,50 128,50 121,44 6,52 14,34 26,71 18,54 4,47 0,76 1,21 0,95 0,16 

7 43 16,80 45,60 26,63 7,46 108,00 137,00 123,84 7,14 12,68 28,50 17,15 3,60 0,71 1,22 0,95 0,14 

8 48 19,00 56,50 29,07 9,05 113,00 141,00 130,34 6,51 12,92 30,63 16,90 4,03 0,77 1,44 1,02 0,15 

9 57 6,20 55,50 30,75 8,40 122,00 147,00 134,76 7,28 3,73 28,32 16,77 3,68 0,53 1,42 1,07 0,16 

10 63 21,30 72,30 35,77 10,93 125,00 157,00 139,60 7,16 13,00 32,35 18,12 4,16 0,89 1,69 1,17 0,18 

11 66 26,60 61,50 37,22 7,84 122,00 161,50 143,27 8,05 13,89 25,93 18,06 2,98 0,98 1,65 1,22 0,14 

12 74 18,50 68,90 40,09 10,00 116,50 168,50 148,95 8,90 13,58 26,98 17,85 3,00 0,78 1,76 1,29 0,18 

13 62 28,30 113,00 46,33 14,70 140,70 185,00 156,11 8,70 12,07 35,73 18,77 4,36 1,09 2,36 1,42 0,22 

14 59 33,20 98,80 55,07 14,81 142,50 188,00 164,88 9,29 14,10 37,69 20,05 4,25 1,16 2,17 1,59 0,22 

Meninas                  

6 9 15,00 36,70 23,97 7,18 107,00 131,00 120,17 8,38 13,10 23,49 16,32 3,47 0,67 1,10 0,89 0,15 

7 41 18,80 47,70 25,68 6,26 115,50 139,00 124,67 5,48 12,21 27,17 16,40 3,08 0,81 1,28 0,94 0,11 

8 57 20,00 56,00 29,01 7,75 115,50 149,00 129,95 6,15 12,60 28,22 16,99 3,23 0,84 1,50 1,02 0,14 

9 69 19,20 57,00 30,72 6,75 119,00 149,00 132,99 6,23 12,61 26,04 17,27 3,05 0,81 1,51 1,06 0,12 

10 66 21,50 70,00 35,61 9,93 125,50 163,00 140,80 9,02 13,29 27,34 17,71 3,31 0,89 1,73 1,18 0,18 

11 67 25,50 75,00 39,05 10,18 121,00 168,50 146,99 8,52 13,51 28,48 17,90 3,45 0,93 1,80 1,26 0,17 

12 57 29,00 82,90 45,65 10,83 137,00 165,00 153,18 6,31 14,28 33,85 19,30 3,66 1,09 1,83 1,39 0,17 

13 62 30,00 106,30 51,44 13,41 142,00 175,00 158,92 6,50 13,24 37,66 20,23 4,42 1,16 2,14 1,50 0,19 

14 56 35,00 75,40 52,80 10,15 136,50 170,00 157,96 6,32 16,23 32,21 21,15 3,83 1,18 1,80 1,52 0,14 

n: número de casos, M: média aritmética, DP: desvio padrão, Kg: quilograma, cm: centímetro, m2: metro quadrado, MIN: valor mínimo, MAX: valor máximo 
 

R
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O Gráfico 1 representa a média aritmética e respectivo intervalo de confiança 

para 95%, do volume da tiróide por cidades, nos escolares estudados. 

 

Gráfico 1. Médias aritméticas e respectivos intervalos de confiança para 95%, do volume tiroidiano, 
nas diferentes cidades do Estado de São Paulo. 
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O volume tiroidiano, avaliando-se a amostra total dos escolares estudados, 

apresentou correlação estatisticamente significativa, em ordem decrescente de 

significância com idade, superfície corporal, altura, peso, desenvolvimento puberal, 

IMC, ecogenicidade e iodúria, conforme Tabela 12. 
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Tabela 12 - Correlação paramétrica de Pearson e sua significância, entre o volume tiroidiano e as 
diversas variáveis estudadas, em ordem decrescente da significância 

Variável Coef. de correlação de Pearson (r=) Significância (p=) 

Idade 0,6126 0,0000001* 

Superfície Corporal 0,6074 0,0000001* 

Altura 0,5883 0,0000001* 

Peso 0,5753 0,0000001* 

Desenv. Puberal 0,5275 0,0000001* 

IMC 0,3921 0,0000001* 

Ecogenicidade 0,1296 0,000055* 

Iodúria 0,1023 0,001465* 

 

A correlação entre o volume tiroidiano e a idade está representada no Gráfico 

2. 

Gráfico 2. Volume tiroidiano em função da idade, nos 964 escolares estudados, por regressão linear 
com equação da reta, coeficiente de correlação de Pearson (r) e sua significância.  

VOLUME TIROIDIANO = -0,909 + 0,5822 ( IDADE )
r = 0,6126      N = 964      p < 0,0001*
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A média aritmética do volume tiroidiano e seu respectivo desvio padrão, nos 

964 casos estudados, foi de 5,53 + 2,14 mL. A freqüência de distribuição do volume 

tiroidiano está representada no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribuição dos 964 casos para as diversas faixas do volume tiroidiano . 
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A média aritmética e respectivo desvio padrão do volume tiroidiano para o 

grupo feminino foi de 5,62 + 2,10 mL e 5,43 + 2,18 mL para o grupo masculino. 

Quando realizado o teste t não pareado entre estas médias, obteve-se um valor de p = 

0,1833 ns.  

O volume da tiróide com seus valores mínimo, máximo, média aritmética e 

respectivo desvio padrão, em diversas faixas etárias, dos escolares estudados, estão 

apresentados na Tabela 13. O intervalo de confiança adotado foi de 95%. 
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Tabela 13 - Valores mínimo, máximo, média aritmética e respectivo desvio padrão e IC para 95%, do 
volume tiroidiano, nos meninos e meninas, nas diferentes faixas etárias. 

V o l u m e  t i r o i d i a n o (mL) 

M e n i n o s M e n i n a s 

Idade n MÍN MÁX M D.P. IC-95% IC+95% n MÍN MÁX M D.P. IC -95% IC +95% 

6 8 1,56 4,87 3,18 1,25 2,13 4,23 9 2,30 5,20 3,72 0,87 3,05 4,39 

7 43 1,70 6,70 3,63 1,21 3,26 4,00 41 2,20 7,76 3,77 1,22 3,38 4,15 

8 48 1,61 7,84 4,09 1,25 3,73 4,45 57 2,16 6,50 3,94 0,96 3,69 4,20 

9 57 1,80 9,20 4,47 1,37 4,11 4,83 69 2,90 10,80 4,62 1,18 4,33 4,90 

10 63 1,90 9,17 4,70 1,25 4,39 5,01 66 3,10 9,40 4,97 1,18 4,68 5,26 

11 66 1,90 8,20 5,24 1,33 4,91 5,56 67 3,00 15,40 5,88 2,04 5,38 6,37 

12 74 2,50 13,90 6,06 1,99 5,60 6,52 57 4,30 17,00 6,86 1,91 6,35 7,36 

13 62 3,17 13,37 7,21 2,45 6,59 7,84 62 4,00 14,40 7,17 1,94 6,67 7,66 

14 59 3,10 15,00 7,42 2,46 6,78 8,06 56 3,50 18,30 7,69 1,93 7,17 8,20 

Total 480 1,56 15,00 5,43 2,18 5,24 5,63 484 2,16 18,30 5,62 2,10 5,43 5,80 

mL; mililitro, n: número de casos,  M: média, MIN: valor mínimo, MAX: valor máximo, DP: desvio padrão, IC: intervalo de 
confiança. 

 

 

Os valores médios do volume tiroidiano e respectivos intervalos de confiança 

para 95%, encontrados nos meninos e meninas, em diferentes faixas etárias, estão 

representados no Gráfico 4.  
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Gráfico 4. Volumes tiroidianos médios e respectivos intervalos de confiança para 95%, de meninos e 
meninas, nas diferentes faixas etárias. 
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O volume tiroidiano nos escolares estudados correlacionou-se com a 

superfície corporal (p < 0,001*) e está representado no Gráfico 5. 

Gráfico 5. Volume tiroidiano em função da superfície corporal, obtida por regressão linear com 
equação da reta, coeficiente de correlação de Pearson (r) e sua significância. 
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O volume tiroidiano nas diversas superfícies corporais dos escolares 

estudados está apresentado na Tabela 13. 

Os valores mínimo, máximo, média aritmética e desvio padrão do volume 

tiroidiano (em mililitros) e valores mínimos e máximos do intervalo de confiança 

(IC) para meninos e meninas, nas diferentes superfícies corporais estudadas, estão 

apresentados na Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Valores mínimo, máximo, média aritmética e respectivos desvio padrão, do volume 
tiroidiano e valores do intervalo de confiança para 95%, nas diferentes faixas de superfície corporal, 
nos meninos e meninas 

 Volume tiroidiano (mL) 

 Meninos Meninas 

SC m 2 n MÍN MÁX M  D.P. IC -95% IC +95% n MÍN MÁX M  D.P. IC -95% IC +95% 

0,7 12 1,59 4,87 2,96 1,22 2,18 3,74 3 2,88 3,63 3,37 0,42 2,32 4,42 

0,8 24 1,56 5,84 3,38 1,06 2,94 3,83 36 2,20 7,76 3,70 1,10 3,33 4,07 

0,9 54 1,80 7,30 4,10 1,22 3,77 4,44 65 2,22 7,70 4,21 1,03 3,96 4,47 

1,0 82 1,90 9,20 4,56 1,46 4,24 4,88 63 2,16 9,20 4,60 1,22 4,30 4,91 

1,1 66 1,88 10,10 4,98 1,27 4,67 5,30 74 2,40 10,80 4,83 1,44 4,50 5,17 

1,2 72 2,68 11,20 6,01 2,00 5,54 6,47 53 3,30 8,90 5,40 1,27 5,05 5,75 

1,3 58 2,80 13,90 6,12 1,89 5,62 6,62 48 3,60 9,80 6,33 1,43 5,92 6,75 

1,4 40 3,05 12,90 6,38 2,41 5,61 7,15 66 3,50 17,00 7,22 2,32 6,65 7,79 

1,5 29 2,50 11,40 6,77 2,19 5,94 7,60 36 4,60 9,60 6,96 1,21 6,56 7,37 

1,6 19 3,50 15,00 7,37 3,24 5,81 8,93 20 5,40 18,30 8,57 2,87 7,22 9,91 

1,7 10 3,40 12,70 7,54 2,91 5,46 9,63 12 5,40 14,40 8,32 2,33 6,84 9,80 

1,8 14 4,93 13,37 8,03 2,44 6,62 9,44 8 6,80 10,60 8,16 1,53 6,88 9,44 

Total 480 1,56 15,00 5,43 2,18 5,24 5,63 484 2,16 18,30 5,62 2,10 5,43 5,80 

mL: mililitro, SC: superfície corporal, m2: metro quadrado n: número de casos, M: média, MIN: valor mínimo, 
MAX: valor máximo, DP: desvio padrão, IC: intervalo de confiança,  

 

A representação gráfica dos valores médios do volume tiroidiano e 

respectivos intervalos de confiança para 95%, encontrados nos meninos e meninas, 

para as diferentes faixas de superfícies corporais, estão representados no Gráfico 6.  
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Gráfico 6. Volumes tiroidianos médios e respectivos intervalos de confiança para 95%, de meninos e 
meninas, nas diferentes faixas de superfície corporal. 
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4.2.1 Desenvolvimento puberal e volume tiroidiano 

 

A correlação entre o volume tiroidiano e o desenvolvimento puberal para os 

meninos (avaliação do estágio de desenvolvimento genital masculino) e meninas 

(avaliação do estágio de desenvolvimento mamário) está representado no Gráfico 7. 
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Gráfico 7. Médias do volume tiroidiano e seu respectivo intervalo de confiança para 95%, nos 
diferentes estágios do desenvolvimento puberal , para meninos e meninas. 
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4.2.2 Alterações tiroidianas 

 

As alterações tiroidianas encontradas nos 964 estudantes (Tabela 15) foram: 

hipoecogenicidade da glândula tiróide em 11,7%, bócio em 2,9% da amostra, cistos 

em 0,7%, nódulos em 0,2% da amostra e hemiagenesia em 0,5%. 
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Tabela 15 - Alterações tiroidianas encontradas na amostra 

Alterações ultra- sonográficas  Meninos Meninas Total % amostra 

 n n   

Hipoecogenicidade 48 65 113 11,72 

Bócio 14 14 28 2,90 

Cistos 3 4 7 0,73 

Nódulos 2 0 2 0,20 

Hemiagenesia lobo esquerdo 2 3 5 0,52 

Total 69 86 155 16,07 

 

Foram considerados bócios, valores superiores ao percentil 97 (P97) do 

volume tiroidiano. Considerando o total dos 964 escolares, o valor médio do P97 

para o sexo masculino foi de 10,60 mL e para o sexo feminino 9,80mL. Foram 

encontrados 14 meninos e 14 meninas que apresentaram volumes tiroidianos acima 

do P97 e estão representados na Tabela 16 com suas médias aritméticas para idade e 

para a superfície corporal e valores máximos e mínimos do volume tiroidiano para o 

P97, suas médias aritméticas e respectivos desvios padrão e valores de p 

correspondentes ao teste não paramétrico de Mann-Whitney. Não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os sexos (p = 0,1078 ns). 

 
Tabela 16 - Número de casos, média de idade, volume tiroidiano e seu respectivo DP, valores 
mínimos e máximos e coeficiente de correlação para o teste de Mann-Whitney (z=) e sua significância 
(p=) nos bócios da amostra. 

 
  Volume  Tiroidiano  (mL) > P97 

 n Idade SC M D.P. MIN MAX z= p= 

Meninos 14 13,63 1,64 12,55 1,20 11,20 15,00 

Meninas 14 12,92 1,58 12,29 2,81 9,90 18,30 

1,61 0,1078 ns 

Total 28 13,28 1,61 12,42 2,12 9,90 18,30   

mL:mililitro, n: número de casos, mL: mililitro, DP: desvio padrão, M: média, MIN: valor 
mínimo, MAX: valor máximo, p97: percentil 97 do volume tiroidiano, p=: probabilidade de 
erro, z=: coeficiente de Mann- Whitney, SC: superfície corporal. 
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A Tabela 17 apresenta os valores do volume tiroidiano acima do percentil 97, 

para meninos e meninas, nas diversas faixas etárias. 

 
Tabela 17 - Número de casos e porcentagem de volume tiroidiano acima do P97, nas diferentes faixas 
etárias para meninos e meninas. 

 
Volume  tiroidiano > P97 

 Meninos Meninas  

Idade   Total 

9  0 1 1 

 0,00% 3,57% 3,57% 

11 0 2 2 

 0,00% 7,14% 7,14% 

12 2 2 4 

 7,14% 7,14% 14,29% 

13 6 7 13 

 21,43% 25,00% 46,43% 

14 6 2 8 

 21,43% 7,14% 28,57% 

Total 14 14 28 

 50,00% 50,00% 100,00% 

 
  

A Tabela 18 apresenta os valores do vo lume tiroidiano acima do percentil 97, 

para meninos e meninas, nas diversas faixas de SC. 
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Tabela 18 - Número de casos e porcentagem de volume tiroidiano acima do P97, nas diferentes faixas 
de SC para meninos e meninas 
 

Volume  tiroidiano > P97 

 Meninos   Meninas  

SC (m2)   Total 

1,1 0 1 1 

 0,00% 3,57% 3,57% 

1,2 1 0 1 

 3,57% 0,00% 3,57% 

1,3 1 0 1 

 3,57% 0,00% 3,57% 

1,4 4 6 10 

 14,29% 21,43% 35,71% 

1,5 1 0 1 

 3,57% 0,00% 3,57% 

1,6 3 4 7 

 10,71% 14,29% 25,00% 

1,7 2 1 3 

 7,14% 3,57% 10,71% 

1,8 2 2 4 

 7,14% 7,14% 14,29% 

Total 14 14 28 

 50,00% 50,00% 100,00% 

 
 

A Tabela 19 mostra o número de casos, para cada uma das determinadas 

faixas etárias, em meninos ou meninas, que excedeu, no valor do volume tiroidiano o 

P97 e sua respectiva mediana (P50).  
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Tabela 19 - Valores do P50 e P97, para meninos e meninas, em cada faixa etária 

  Volume tiroidiano (mL) 

  Meninos Meninas 

Idade n P 50 P 97 n>P97 n P 50 P 97 n > P97 

6 8 3,45 4,87 1 9 3,63 5,2 0 

7 43 3,7 5,8 0 41 3,7 7,7 1 

8 48 3,97 7,3 1 57 3,8 6 1 

9 57 4,3 8,6 0 69 4,4 6,4 2 

10 63 4,7 7 1 66 4,75 7,1 1 

11 66 5,32 7,8 1 67 5,4 9,6 2 

12 74 5,68 10,1 2 57 6,6 9,9 1 

13 62 6,66 12,7 1 62 6,85 11,1 1 

14 59 6,9 14,2 1 56 7,65 10,5 1 

Total 480 5,1 10,6 8 484 5,3 9,8 10 

mL: mililitro, n: número de casos, P50: mediana do vol. tiroidiano, P97: percentil 97 do vol. tiroidiano, n>P97: 
número de casos para aquela determinada faixa etária (em meninos ou meninas) que excedeu, no valor do volume 
tiroidiano, o P97. 

 

A Tabela 20 mostra o número de casos para uma determinada faixa de 

superfície corporal, em meninos ou meninas, que excedeu, no valor do volume 

tiroidiano o P97 e sua respectiva mediana (P50).  

Tabela 20 - Valores do P50 e P97, para meninos e meninas, nas diversas faixas de SC 

  Volume tiroidiano (mL) 

  Meninos Meninas 

SC (m2) n P 50 P 97 n > P97 n P 50 P 97 n > P97 

0,7 12 2,95 4,87 0 3 3,6 3,63 0 

0,8 24 3,43 5,84 0 36 3,55 5,9 1 

0,9 54 3,89 6,9 1 65 4,1 6,4 1 

1,0 82 4,4 7,84 2 63 4,4 7,1 1 

1,1 66 4,85 7,8 1 74 4,53 7,6 2 

1,2 72 5,8 10,1 2 53 5,3 8,2 0 

1,3 58 6 10,1 1 48 6,5 9,7 0 

1,4 40 5,81 12,31 1 66 6,7 15,4 1 

1,5 29 6,6 11,4 0 36 6,75 9,5 1 

1,6 19 6,4 15,0 0 20 7,8 18,3 0 

1,7 10 6,8 12,7 0 12 8,25 14,4 0 

1,8 14 7,7 13,37 0 8 7,55 10,6 0 

Total 480 5,1 10,6 8 484 5,3 9,8 7 

n: número de casos, SC: superfície corporal, m2: metro quadrado, P50: mediana do vol. tiroidiano, P97: percentil 
97 do vol.tiroidiano, n > P97: número de casos para aquela determinada faixa de SC (em meninos ou meninas) que 
excedeu, no valor do volume tiroidiano, o P97. 
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4.3 Iodúria 

 

Foram analisadas 964 amostras de iodo urinário, sendo 480 amostras do sexo 

masculino e 484 do sexo feminino.  

A Tabela 21 mostra a média aritmética , desvio padrão e intervalos de 

confiança de 95% para as 964 iodúrias das diferentes cidades estudadas. 

 

Tabela 21 - Iodúria para as cidades estudadas  

Ioduria (ug/L) 
Cidade n 

M DP IC -95%  IC +95%  

Taubaté 116 336,80 141,65 309,75 361,85 

Araçatuba 84 414,77 169,05 378,09 451,46 

S. J. Rio Preto 160 417,91 196,58 387,22 448,61 

Ribeirão Preto 179 441,93 192,96 413,47 470,39 

Prudente 159 476,42 197,59 445,47 507,37 

Registro 108 552,81 216,95 511,43 594,20 

Cananéia 158 556,14 206,43 523,70 588,58 

Total 964 459,64 204,02 446,74 472,53 

n: número de casos, ug/L: micrograma por litro, M: média, DP: desvio padrão, IC: intervalo de 
confiança. 

 

A partir destes dados foi traçado o Gráfico 8, representando a média 

aritmética e respectivo intervalo de confiança para 95%, das iodúrias para cada 

cidade estudada. 
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Gráfico 8. Média aritmética e respectivo intervalo de confiança para 95%,das iodúrias, para 
as cidades estudadas. 
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A média aritmética e respectivo desvio padrão para o grupo masculino foi de 

484,20 + 199,39 ug/L e 435,30 + 205,87 ug/L para o grupo feminino. Realizado o 

teste t, verificou-se uma diferença significante entre os sexos (p = 0,000186*).  

Avaliando-se a iodúria dos escolares estudados, houve correlação 

estatisticamente significativa, em ordem decrescente de significância, com volume 

tiroidiano, altura, superfície corporal, peso e idade (representada no Gráfico 9). Não 

houve correlação significativa com as variáveis: ecogenicidade, desenvolvimento 

puberal e IMC. A Tabela 22 mostra a correlação de Pearson e sua significância para 

a iodúria nas diversas variáveis. 
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Tabela 22 - Correlação da iodúria e as diversas variáveis estudadas através da correlação 
paramétrica de Pearson e sua significância 

 
Variável Coef. de correlação de Pearson (r=) Significância (p=) 

Volume tiroidiano 0,1023 0,001465* 

Altura 0,0894 0,005487* 

Superfície corporal 0,0841 0,008970* 

Peso 0,0722 0,025015* 

Idade 0,0699 0,029881* 

Ecogenicidade 0,0514 0,110756 ns 

Desenv. Puberal 0,0450 0,162682 ns 

IMC 0,0420 0,192085 ns 

*: significativo, ns: não significativo 

 

Gráfico 9. Valores da iodúria em função da idade, nos 964 escolares estudados, por regressão linear com 
equação da reta, coeficiente de correlação de Pearson (r) e sua significância.  

IODÚRIA = 389,6653 + 6,331 ( IDADE )
r = 0,0699     N = 964     p = 0,030*

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

IDADE  ( anos )

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

IO
D

Ú
R

IA
  (

 u
g 

/ L
 )

 

 



Resultados 

Duarte GC. Avaliação ultra-sonográfica da tiróide, excreção urinária de iodo em escolares de 6 a 14 anos... 

60 

A iodúria em diversas faixas etárias dos escolares estudados está apresentada 

na Tabela 23.  

Tabela 23 - Valores mínimo, máximo, média aritmética e respectivo desvio padrão da iodúria e 
valores do intervalo de confiança para 95%, nos meninos e meninas, nas diferentes faixas etárias 

ug/L: microgramas por litro, n: número de casos, DP: desvio padrão, IC: intervalo de confiança, M: média, MIN: 
valor mínimo, MAX: valor máximo. 
 

 

A representação gráfica dos valores médios da iodúria em ug/L encontrados 

nos meninos e meninas por diferentes faixas etárias estão apresentados no Gráfico 

10. 

 

Iodúria (ug/L) 

 Meninos Meninas 

Idade  n MÍN MÁX M D.P. IC -95% IC +95% n MÍN MAX M D.P. IC -95% IC +95% 

6 8 152,00 576,00 382,00 173,21 237,19 526,81 9 144,00 712,00 320,22 191,06 173,36 467,08 

7 43 92,00 832,00 480,63 179,86 425,28 535,98 41 106,00 816,00 401,83 179,25 345,25 458,41 

8 48 120,00 1400,00 545,08 227,31 479,08 611,09 57 54,00 816,00 413,44 183,80 364,67 462,21 

9 57 72,00 952,00 455,12 206,60 400,30 509,94 69 80,00 800,00 402,41 179,87 359,20 445,61 

10 63 138,00 1020,00 454,35 188,75 406,81 501,88 66 116,00 851,00 435,76 186,14 390,00 481,52 

11 66 72,00 1430,00 494,91 238,67 436,24 553,58 67 64,00 1280,00 451,34 211,64 399,72 502,97 

12 74 86,00 952,00 484,28 191,76 439,86 528,71 57 112,00 1420,00 488,19 252,55 421,18 555,20 

13 62 134,00 896,00 512,87 192,31 464,03 561,71 62 36,00 880,00 432,24 196,00 382,47 482,02 

14 59 80,00 816,00 469,08 212,71 413,65 524,52 56 104,00 860,00 470,50 185,68 420,78 520,22 

Total 480 72,00 1430,00 484,22 205,87 465,76 502,69 484 36,00 1420,00 435,25 199,39 417,45 453,06 
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Gráfico 10. Iodúrias médias e respectivos intervalos de confiança para 95%, de meninos e meninas, 
nas diferentes faixas etárias 
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A iodúria dos escolares estudados correlacionou-se com a superfície corporal 

(p = 0,009*) e está representado no Gráfico 11. 

Gráfico 11. Valores da iodúria em função da superfície corporal, nos 964 escolares estudados, através 
de regressão linear com equação da reta, coeficiente de correlação de Pearson (r) e sua significância. 

IODÚRIA = 377,9255 + 66,3012 ( SC )
r = 0,0841    N = 964    p = 0,009*
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A Tabela 24 representa os valores mínimo e máximo, média aritmética e seu 

respectivo desvio padrão da iodúria e os valores do intervalo de confiança para 95%, 

dos meninos e meninas, nas diferentes faixas de superfície corporal. 

 

Tabela 24 - Valores mínimo, máximo, média aritmética, desvio padrão e intervalo de confiança 95%, 
da iodúria, nos meninos e meninas, nas diferentes faixas de superfície corporal 

SC: superfície corporal, m2: metro quadrado, n: número de casos, ug/L: micrograma por litro, DP: desvio padrão, IC: intervalo 
de confiança, M: média, MIN: valor mínimo, MAX: valor máximo. 

 

 

A representação gráfica dos valores médios da iodúria em ug/L encontrados 

nos meninos e meninas por diferentes superfícies corporais estão representados no 

Gráfico 12. 

Iodúria (ug/L) 

 Meninos Meninas 

SC m2 n MÍN MÁX M D.P. IC-95% IC +95% n MÍN MÁX M D.P. IC-95% IC+95% 

0,8 36 152,00 952,00 472,50 187,11 409,19 535,81 39 106,00 749,00 384,64 179,33 326,51 442,77 

0,9 54 92,00 832,00 459,19 192,73 406,58 511,79 65 54,00 816,00 418,05 193,84 370,01 466,08 

1,0 82 144,00 1430,00 515,77 234,38 464,27 567,27 63 72,00 816,00 379,08 179,25 333,93 424,22 

1,1 66 72,00 1160,00 419,88 227,94 363,84 475,91 74 116,00 800,00 404,93 172,71 364,92 444,95 

1,2 72 143,00 952,00 535,38 202,66 487,75 583,00 53 104,00 888,00 432,89 221,54 371,82 493,95 

1,3 58 80,00 912,00 495,34 170,33 450,56 540,13 48 104,00 1420,00 504,83 224,99 439,50 570,16 

1,4 40 116,00 1020,00 515,02 205,04 449,45 580,60 66 64,00 1300,00 461,11 197,78 412,49 509,73 

1,5 29 80,00 800,00 447,86 190,75 375,31 520,42 36 36,00 880,00 525,03 216,90 451,64 598,42 

1,6 19 232,00 704,00 455,16 142,41 386,52 523,80 20 132,00 728,00 441,70 188,46 353,50 529,90 

1,7 10 176,00 784,00 409,60 201,78 265,25 553,95 12 176,00 792,00 450,25 178,35 336,93 563,57 

1,8 14 155,00 800,00 500,50 211,40 378,44 622,56 8 160,00 736,00 487,00 201,14 318,85 655,15 

Total 480 72,00 1430,00 484,22 205,87 465,76 502,69 484 36,00 1420,00 435,25 199,39 417,45 453,06 
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Gráfico 12. Iodúrias médias e respectivos intervalos de confiança para 95%, de meninos e meninas, 
nas diferentes faixas de superfície corporal. 
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A Tabela 25 mostra o número de amostras e seu percentual para diferentes 

faixas de iodúria encontradas. O número de casos acumulados (n ACUM) e seu 

respectivo percentual acumulado (% ACUM) referem-se à soma dos casos com 

valores até o intervalo observado. 
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Tabela 25 - Número de casos, percentual, número de casos acumulados e percentual acumulado dos 
intervalos da iodúria  a cada 100ug/L 
 

Iodúria(ug/L) n % n ACUM % ACUM 

0-99 15 1,6 15 1,6 

100-199 82 8,5 97 10,1 

200-299 127 13,2 224 23,2 

300-399 154 16 378 39,2 

400-499 186 19,3 564 58,5 

500-599 166 17,2 730 75,7 

600-699 115 11,9 845 87,7 

700-799 76 7,9 921 95,5 

800-899 31 3,2 952 98,8 

900-999 4 0,4 956 99,2 

1000-1099 1 0,1 957 99,3 

1100-1199 2 0,2 959 99,5 

1200-1299 1 0,1 960 99,6 

1300-1399 1 0,1 961 99,7 

1400-1499 3 0,3 964 100 

Total 964 100   

   

 

A partir dos dados da Tabela 25 foi traçado um histograma representativo da 

curva de freqüência da iodúria de toda a amostra. O Gráfico 13 representa a 

distribuição dos 964 casos da iodúria em intervalos de 100ug/L. 
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Gráfico 13: Freqüência da iodúria em intervalos de 100ug/L em toda a amostra estudada. 
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4.3.1 Iodúria e volume tiroidiano 

 

A correlação estatisticamente significativa entre o volume tiroidiano e a 

iodúria, considerando os 964 casos estudados, está representada no Gráfico 15  

(p < 0,001*).   

A iodúria, no sexo feminino, apresentou correlação estatística significativa 

com o volume tiroidiano (p = 0,01*). No sexo masculino, não houve correlação 

estatisticamente significativa entre a iodúria e volume tiroidiano (p = 0,121 ns). 
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Gráfico 15. Valores da iodúria em função do volume tiroidiano, nos 964 escolares estudados, por 
regressão linear com equação da reta, coeficiente de correlação de Pearson (r) e sua significância. 

IODÚRIA  = 405,7869 + 9,7452 ( VOL.TIR.)
r = 0,1023       N = 964       p = 0,001* 
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4.3.2 Iodúria e ecogenicidade 

 

Não houve correlação estatisticamente significativa entre a iodúria e a 

ecogenicidade tiroidiana (p = 0,1107 ns). 

A Tabela 26 mostra o número de casos distribuídos nas diferentes classes da 

ecogenicidade tiroidiana, em toda a amostra estudada, para as diferentes faixas de 

iodúria. 
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Tabela 26 - Iodúria e ecogenicidade tiroidiana 
 

 Ecogenicidade  

 ECO 1 ECO 2 ECO 3  

Ioduria 
(ug/L) 

Normal Levemente 
hipoecóica 

Moderada e acentuadamente  
hipoecóica 

Total 

< 20 
% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

0 
0,00%  

20-49 
% 

1 
0,10% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

1 
0,10%  

50-99 
% 

14 
1,45% 

1 
0,10% 

0 
0,00% 

14 
1,55%  

100-199 
% 

72 
7,47% 

10 
1,04% 

0 
0,00% 

82 
8,51%  

200-299 
% 

115 
11,93% 

7 
0,73% 

5 
0,51% 

127 
13,17% 

300-399 
% 

133 
13,8% 

18 
1,87% 

3 
0,31% 

154 
15,98% 

400-499 
% 

164 
17,01% 

14 
1,45% 

8 
0,83% 

186 
19,29% 

500-599 
% 

147 
15,25% 

16 
1,66% 

3 
0,31% 

166 
17,22% 

600-699 
% 

96 
9,96% 

17 
1,76% 

2 
0,21% 

115 
11,93% 

700-799 
% 

69 
7,15% 

5 
0,52% 

2 
0,21% 

76 
7,88%  

800-899 
% 

29 
3,01% 

2 
0,21% 

0 
0,00% 

31 
3,22%  

> = 900 
% 

12 
1,24% 

0 
0,00% 

0 
0,00% 

12 
1,24%  

Total casos 
Total%  

851 
88,28% 

90 
9,34%  

23 
2,38%  

964 
100,00% 
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4.4 Concentração de iodo no sal doméstico 

 

Foram analisadas 79 amostras para avaliação da concentração de miligramas 

de iodo por quilo de sal (mg/ Kg). Os valores mínimos, máximos e medianas das 

diferentes cidades, estão representados na Tabela 27. 

Tabela 27 - Concentração mínima, máxima e mediana de iodo no sal, das diferentes cidades, 
estudadas no Estado de São Paulo 

  Iodo em sal doméstico (mg/Kg) 

Cidade n Mínimo Máximo (§) Mediana 

Araçatuba 10 30,9 58,1 47,9 

Ribeirão Preto 10 39,4 53,7 49,8 

Registro 09 44,1 84,8 (5) 63,3 

Cananéia 10 49,0 93,3 (4) 60,5 

São José Rio Preto 10 24,8 62,5 (1) 38,1 

Taubaté 16 30,2 51,3 39,8 

Presidente Prudente 14 20,2 74,4 (2) 42,8 

Total 79 34,08 68,3 48,88 

§ : número de amostras que passaram do limite de 60mg iodo por kg de sal 
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Mais de dois terços das cinco bilhões de pessoas que viviam em países 

afetados pela deficiência de iodo, agora têm acesso ao sal iodado(1,22). No entanto, a 

correção desta deficiência pode levar a uma ingestão excessiva de iodo(1). No Brasil, 

Algéria, Costa do Marfim, Zimbábue e Uganda estimam-se que a mediana da iodúria 

tenha concentração superior à 300ug/L, enquanto que no Chile e Congo foram 

encontrados valores superiores a 500ug/L(5,18,22). 

O excesso de iodo na dieta pode ser proveniente de fontes naturais, como a 

ingestão de algas, na costa do Japão(22), suplementação nutricional iódica usada em 

água potável na China(74), carne e lácteos ricos em iodo, na Islândia, pela alimentação 

dos animais com produtos contendo peixes, além do sal iodado em diferentes partes 

do mundo(22). Este excesso tem contribuído para o aumento da ocorrência de tiroidite 

crônica auto imune, tireotoxicose, hipotiroidismo e bócio(4,6,25,26). Em adultos 

saudáveis, a ingestão de 500 a 1500 ug de iodo durante um curto período, mostrou 

efeito inibitório na função tiroidiana(22).  

A OMS, através seu Comitê de Nutrição(14), tornou público o alerta, no 

capítulo relativo a Iodo e Nutrição, de que a ingestão contínua e diária de mais de 

300ug de iodo por dia pode levar a duas conseqüências principais: o hipertiroidismo 

subclínico e clínico, principalmente em indivíduos idosos, os quais, freqüentemente, 

são portadores de nódulos tireóideos(14); tiroidite crônica auto- imune (tiroidite de 

Hashimoto)(17), cuja prevalência eleva-se após exposição da população a uma 

excessiva ingestão de iodo. 

Entretanto, as conseqüências da ingestão prolongada de iodo, em crianças, 

ainda é incerta, pois este grupo raramente desenvolve tireotoxicose(23).  
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Em 1997, um estudo realizado em sete países europeus mostrou valores 

aumentados do volume tiroidiano em escolares saudáveis. A explicação para tal fato 

foi que a correção da deficiência de iodo era recente nestas áreas(57). Outros trabalhos 

também propõem que o volume tiroidiano aumentado, em crianças que pertenceram 

a áreas iodo-deficiente durante os primeiros anos de vida, podem não ter regredido 

completamente após a introdução do sal iodado e sugerem que o excesso de iodo 

favoreceria o aumento do volume da glândula tiróide.  

Diferenças na técnica ultra-sonográfica (por exemplo, a pressão aplicada ao 

transdutor) no cálculo do volume tiroidiano (por exemplo, inclusão ou exclusão do 

istmo para o cálculo do volume total da glândula) podem ser responsáveis por 

variações inter-observador, justificando a grande variação do valor de volume 

tiroidiano nos trabalhos epidemiológicos(58). Isto foi minimizado neste estudo, 

utilizando técnicas padronizadas por um único examinador. 

Outro ponto importante, quando se considera o cálculo do volume tiroidiano 

em crianças e adolescentes, são as referências adotadas na literatura. Em 1989, 

Gutekunst et al.(60) propuseram valores normativos para volume tiroidiano de 

crianças em regiões iodo-suficientes. Estes valores foram adotados como referência 

pela OMS e ICCIDD. Em 1997, estes mesmos órgãos adotaram valores estabelecidos 

pelo estudo europeu colaborativo apresentado por De Lange et al.(57), mostrando até 

5% de bócio em áreas com nutrição adequada de iodo.   

Em trabalhos posteriores, surgiram discordâncias entre os va lores do volume 

tiroidiano em escolares(59). Estes trabalhos encontraram volumes menores do que 

aqueles adotados pela OMS/ICCIDD. Uma possível explicação é a variação de peso 

e altura de crianças da mesma faixa etária de diferentes regiões do mundo(59). Essas 
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diferenças podem estar relacionadas a diferentes hábitos nutricionais ou a diferenças 

genéticas. 

O volume tiroidiano dos escolares avaliados em nosso estudo correlacionou-

se positiva e significativamente com as variáveis antropométricas (idade, SC, altura, 

peso e IMC) e as não antropométricas (ecogenicidade tiroidiana, desenvolvimento 

puberal e iodúria). A melhor correlação encontrada foi volume tiroidiano versus 

idade, seguida da superfície corporal e altura, e esteve de acordo com trabalhos 

anteriores(58).  

Neste trabalho, não houve diferença estatisticamente significativa entre o 

volume tiroidiano de meninos (5,43 + 2,18 mL) e meninas (5,62 + 2,10 mL) da 

mesma faixa etária, com valor de p = 0,1833 ns, no teste t não pareado. No entanto, o 

volume tiroidiano médio encontrado neste estudo, para cada sexo, foi maior, quando 

comparado aos estudos epidemiológicos existentes. Isto pode ser devido ao fato de 

que a maioria dos trabalhos consideraram escolares até 12 anos, com médias totais de 

volume tiroidiano menores(22), enquanto que, neste estudo, foram avaliadas crianças 

mais velhas (13 e 14 anos), com maior peso, altura, superfície corporal e, 

conseqüentemente, maior volume tiroidiano. Além disso, em 77,8% dos escolares 

estudados, encontramos valores excessivos de excreção urinária de iodo. Os nossos 

resultados estão de acordo com os encontrados por Suzuki et al.(76) e Li et al.(77), que 

mostraram volume tiroidiano aumentado em crianças de áreas com ingestão 

excessiva de iodo.  

Alguns trabalhos relataram que crianças saudáveis toleraram dietas com 

ingestão entre 300 a 500ug de iodo por dia sem repercussão clínica(22) e outros 

apontaram disfunções tiroidianas com ingestão entre 400 a 1300 ug por dia(77). Assim 
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como nos trabalhos descritos anteriormente, não avaliamos a função tiroidiana, nem 

os anticorpos anti-tiroidianos. É possível que as crianças, com alta ingestão iódica, 

apresentem mudanças discretas na funcionalidade da glândula tiróide e nem sempre 

refletidas por um aumento de volume tiroidiano. Em todos os casos deste estudo, 

encontramos uma relação entre aumento do volume tiroidiano e ingestão excessiva 

de iodo.  

A ecogenicidade diminuída da glândula tiróide, encontrada em 11,7% dos 

escolares, pode estar relacionada com aumento da ingestão de iodo e ser um indício 

de tiroidite auto-imune. A avaliação da função tiroidiana e dosagem de anticorpos 

anti-tireoperoxidase são necessários para determinar melhor o grau de 

comprometimento tiroidiano nesse grupo. Nesta amostra estudada, 88,28% dos 

escolares apresentaram ecogenicidade normal da glândula tiróide ao exame ultra 

sonográfico. Somente 9,34% das glândulas foram classificadas como levemente 

hipoecóica e 2,38% como moderada ou acentuadamente hipoecóica. Embora 

presente somente em uma pequena parcela, a ecogenicidade diminuída não se 

correlacionou com os níveis elevados de iodúria (p = 0,1107 ns). 

Considerando as alterações tiroidianas, houve uma parcela pequena de 

aumento de volume glandular (2,9%), o que confirma se tratar de área iodo-

suficiente. Ainda não há referência universal para valores de volume tiroidiano 

máximo e normal, para cada idade e sexo, em escolares(18). Os estudos consideram 

importante a avaliação ecográfica das populações nos percentis 50 (mediana) e 97, 

para idade e superfície corporal(18). Deve-se lembrar que, o percentil é a centésima 

parte da área sob uma curva de distribuição e o percentil 97 (P97) é uma das 100 

partes sob a curva. Quando fizemos as curvas dos 480 meninos e das 484 meninas, 
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encontramos 28 alunos com valores superiores ao percentil 97 para o volume 

tiroidiano, tanto para a variável idade, quanto para a superfície corporal. Este é um 

resultado confiável, pois há um grande número de casos sob a curva de distribuição.  

Quando as amostras foram analisadas separadamente, de acordo com a faixa 

etária ou a superfície corporal, encontramos 18 indivíduos acima do percentil 97 para 

a variável idade e 15 para a variável superficie corporal. Conforme já descrito na 

literatura e confirmado por nossos resultados, existem diferenças entre os valores do 

volume tiroidiano, quando consideramos o P97 da idade e quando consideramos o 

P97 da superfície corporal(58).  

No estudo de Zimmermann et al.(58), foram estudadas 3529 crianças, de 6 a 12 

anos, de 6 regiões iodo suficientes do mundo. Apenas 26,4% das amostras 

apresentava iodúria acima de 300ug/L. Para comparar o volume tiroidiano destas 

diferentes regiões, houve um ajuste para idade e superfície corporal das populações. 

A média etária geral do estudo foi de 9,3 + 1,9 anos. Para a idade, as médias para o 

P97 foram superiores às encontradas para os valores de superfície corporal até  

1,4 m2. Valores acima ou iguais a 1,5 m2, apresentaram volumes tiroidianos 

superiores. O volume tiroidiano das meninas superou o dos meninos em idade 

superior a 8 anos e superfície corporal maior ou igual a 1,0 m2 . No presente estudo, a 

média de idade foi de 11,05 + 2,25 anos e o valor do volume tiroidiano feminino 

superou o masculino em idade superior aos 11 anos e superfície corporal maior ou 

igual a 1,4 m2. Provavelmente, os valores de volume tiroidianos maiores em nossos 

escolares possam ser explicados por:  

1- Diferenças no hábito alimentar das populações; 

2- Níveis de iodúria acima da média; 
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3- Tamanhos das amostras em cada faixa etária ou de superfície corporal 

estudada: um maior número de escolares estudados, garantiria uma amostra mais 

representativa. Ao analisarmos, em faixas separadas, obtivemos poucos casos em 

cada faixa para idade e para a superfície corporal;  

4- Faixas etárias estudadas: nosso estudo considerou escolares mais velhos, 

até 14 anos e, conseqüentemente, com maior superfície corporal. Proporcionalmente, 

o volume tiroidiano aumentou com a idade e com a superfície corporal. 

O nosso estudo foi o primeiro a proporcionar a criação de tabelas que  

relacionaram o volume tiroidiano às diferentes faixas etárias e diferentes faixas de 

superfície corporal (Tabelas 13 e 14), pois foram as variáveis que apresentaram as 

melhores correlações paramétricas de Pearson, no grupo estudado. A partir destes 

dados, elaboramos um gráfico para representar a evolução do volume tiroidiano, nos 

diferentes sexos (Gráficos 4 e 6). Estes gráficos representam a referência para esta 

população estudada. 

A curva gerada deverá ser testada em outras populações para sua validação, o 

que resultaria numa curva-referência para os escolares do Brasil.   

A iodúria é uma medida indireta, porém precisa da ingestão de iodo. 

Comparando a distribuição urinária de meninas japonesas e americanas, ajustadas 

por média etária e volume tiroidiano, as japonesas apresentaram volume tiroidiano 

16% maior em relação às americanas. Estendendo-se a comparação para a superfície 

corporal, ajustada ao volume tiroidiano, as meninas japonesas apresentaram volume 

glandular 36% maior em relação às americanas. Ressaltou-se nesse estudo, que a 

excreção urinária de iodo no Japão é muito alta e cerca de 14% das crianças 
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japonesas apresentam iodúria acima de 2000ug/L (22). A ingestão iódica excessiva 

foi o motivo do aumento tiroidiano na população de meninas japonesas.  

Em 2001, o Projeto Thyromobil no Brasil, avaliando escolares de 6 a 14 anos, 

concluiu que esta população apresentava elevada excreção urinária de iodo(21). Os 

níveis de iodo urinário correlacionam-se muito bem com a gravidade dos distúrbios 

de ingestão de iodo e permitem determinar o grau de urgência para a sua correção(20). 

A distribuição das 964 amostras estudadas, representadas na Tabela 28, 

mostraram, a partir dos valores de iodúria, a classificação para ingestão e respectiva 

nutrição de iodo, de acordo com a OMS(14). 

O presente trabalho de pesquisa demonstrou que a população escolar do 

Estado de São Paulo apresenta níveis muito elevados de excreção urinária de iodo. 

Notamos que 76,8% dos escolares apresentavam valores de iodo urinário acima de 

300ug/L. Estes valores elevados refletem uma ingestão excessiva de iodo por via 

nutricional. A cidade de Cananéia, região litorânea, apresentou a maior média da 

iodúria, fato que poderia ser explicado pelo provável maior consumo de alimentos 

provenientes do mar e/ ou maior consumo de sal por habitante.  

 
Tabela 28 - Número de casos e sua respectiva porcentagem na ingestão e nutrição de iodo, de acordo 
com as faixas de iodúria classificadas pela OMS, para as 964 amostras de iodúria 

Iodúria (ug/L) n % amostra Ingestão de iodo Nutrição de iodo 

< 20 0 0,0 Totalmente insuficiente Deficiência severa 

20-49 1 0,1 Muito insuficiente Deficiência grave 

50-99 14 1,4 Insuficiente Deficiência moderada 

100-299 209 21,7 Ótima Excelente 

= 300 740 76,8 Excessiva Risco morbidades 
associadas ao excesso iodo 

Total 964    
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Neste trabalho, a média da iodúria foi superior no sexo masculino. O grupo 

masculino apresentou média aritmética e respectivo desvio padrão de 484,20 + 

199,39 ug/L e o grupo feminino 435,30 + 205,87 ug/L, com uma diferença 

significante entre os sexos (p = 0,000186*). A provável explicação é que meninos 

apresentem uma maior ingestão de iodo, como conseqüência de uma maior ingestão 

alimentar, em relação às meninas. 

Todas as correlações paramétricas de Pearson, mesmo as estatisticamente 

significativas, foram menos expressivas na variável iodúria, quando comparadas ao 

volume tiroidiano. Os valores encontrados para iodúria apresentam uma grande 

dispersão em relação à mediana (valor mínimo de 36 ug/L e máximo de 1430 ug/L) 

quando comparados aos valores do volume da tiróide (mínimo de 1,56mL e máximo 

18,30mL). Sendo assim, observamos uma grande heterogeneidade na distribuição 

das amostras dentro das diversas faixas estabelecidas para a iodúria. 

Não existe uma especificação universal para o nível de iodato que deve ser 

acrescido ao sal, para se alcançar a ingestão recomendada de iodo. Muitos fatores 

influenciam a seleção de um nível apropriado para uma determinada população, 

incluindo: 1. consumo de sal per capita numa determinada região; 2. o grau de iodo 

deficiência na região; 3. perdas de iodo no transporte, empacotamento e estocagem 

do sal, e 4. hábitos individuais de consumo. Para a determinação da quantidade fixa 

de iodo a ser acrescida ao sal, deve-se considerar que: 

Ø O consumo de iodo por pessoa seria de 200 ug de iodo ao dia; 

Ø O consumo de sal por dia, por pessoa, cerca de 10 gramas; 

Ø Metade do iodo adicionado pode ser perdida no transporte, 

armazenamento ou na estocagem. 
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Portanto, o nível de iodo adequado é de 47 ppm ou 67 ppm de iodato de 

potássio. Além disso, devemos considerar que fatores ambientais, como as variações 

climáticas, podem interferir nos níveis de fixação de iodo no sal, como mostra a 

Tabela 29. Na Europa, a quantidade necessária de iodo é estimada conforme a 

localização da indústria salineira (se dentro ou fora do país), supermercado e 

domicílio, considerando as perdas pelo transporte, estocagem e as distâncias entre os 

países. Para a realidade brasileira, devido a extensão do território nacional e, 

considerando que a maior parte do sal é produzido em salineiras no Rio Grande do 

Norte, deveríamos ter quantidades de iodo equivalentes às fábricas de fora do país, 

em clima quente e úmido, como mostra a Tabela 29. Neste caso, teríamos como valor 

máximo para a iodação do sal 40 ppm (ou mg de iodo por kg de sal). 

 
Tabela 29 - Quantidade necessária de iodo na fábrica, no supermercado e no domicílio, conforme as 
características climáticas 

Consumo diário 10g de sal/ pessoa 

 Nível de iodo necessário (ppm) 

Clima  Fábrica dentro do país Fábrica fora do país Supermercado Domicílio 

Quente, úmido 35 40 30 25 

Quente, seco  30 35 25 22,5 

Frio, úmido 30 35 25 22,5 

Frio, seco 25 30 22,5 20 

Fonte: Modificado de http:// indorgs.virginia.edu/iccidd/iodman (18) 

 
 
Concluiu-se, na ocasião do Projeto Thyromobil, de 2001(21), que a população 

em estudo estaria ingerindo maior quantidade de iodo, pelo fato do sal estar com 

elevado conteúdo deste halógeno. Há também, a possibilidade dos escolares (e a 

população em geral) estarem consumindo mais de 10 gramas de sal por dia, que é 

considerado o consumo máximo previsto para o cálculo da quantidade de iodato de 
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potássio a ser acrescido ao sal refinado(14). Alguns trabalhos sugerem que a 

população consuma mais de 10 gramas de sal refinado por dia(49,50,55). Ainda não há, 

em definitivo, nenhum estudo sobre a quantidade de sal ingerida por indivíduo na 

população brasileira.   

Neste trabalho, a concentração de iodo no sal doméstico, no Estado de São 

Paulo, foi superior a 60 mg/Kg de sal somente em 15,2% das amostras, representadas 

pelas cidades de Registro e Cananéia. Portanto, a maioria das amostras encontrava-se 

adequadamente iodada e, portanto, a hipótese da ingestão aumentada de sal iodado 

deve ser considerada para justificar o excesso de iodo excretado nas amostras 

urinárias nesta população. Não foi objetivo deste trabalho um questionário 

nutricional para avaliar a quantidade de sal consumida por habitante. Outros estudos 

serão necessários para elucidar o quanto de sal é consumido por pessoa no Estado de 

São Paulo e no Brasil, o que facilitaria a implementação de programas de controle ao 

consumo excessivo de iodo e sódio. 

A ANVISA que, em maio de 2003, alterou os níveis de concentração de iodo 

no sal para o consumo humano em 20 a 60mg de iodo por quilograma de sal 

(resolução RDC 130 da ANVISA, maio de 2003), deve considerar a possibilidade de 

novo reajuste na quantidade de iodo adicionado ao sal, caso se confirme uma 

ingestão de sal refinado acima de 10 gramas por dia. Isso evitaria os riscos já 

descritos, decorrentes do consumo excessivo de iodo pela população. 

Este estudo, assim como outros da literatura(22), sugerem que a população está 

ingerindo uma quantidade excessiva de sal iodado. A determinação da iodúria e do 

volume da tiróide podem ser marcadores de uma provável disfunção tiroidiana, em 

resposta ao excesso de iodo a médio e longo prazo. 
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 Baseados no presente estudo, no Estado de São Paulo, recomendamos: 

Ø Campanhas de conscientização de profissionais da saúde e dos órgãos 

governamentais para divulgação e ampliação do conceito de IDD: associadas não só 

a carência, mas ao excesso de iodo; 

Ø Manter a vigilância no cumprimento da legislação vigente sobre iodação 

de sal no Brasil e identificar se há possíveis fatores que prejudicam sua efetividade. 

Avaliar seu consumo nas populações das diferentes regiões do Brasil; 

Ø Incentivar campanhas para diminuição do consumo excessivo de sal; 

Ø Implementação de censos periódicos na população de escolares dos 

diversos Estados do Brasil, utilizando a iodúria e o volume tiroidiano como 

indicadores para monitorização da nutrição de iodo. A partir destes dados, 

reconhecer as áreas insuficientes, suficientes ou mais que suficientes de iodo e adotar 

medidas adequadas para o controle; 

Ø Incentivar a criação de curvas de volume tiroidiano para outras regiões do 

país, na tentativa de estabelecer um modelo adequado à população de crianças e 

adolescentes brasileiros; 

Ø Seguimento e avaliação da função tiroidiana de uma região exposta ao 

excesso de iodo, principalmente em regiões previamente endêmicas. 
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1. Os níveis elevados de iodo, presentes na maioria das amostras urinárias, 

confirmam, para escolares do Estado de São Paulo, que está ocorrendo 

excessiva ingestão de iodo. 

 

2. Os níveis relativamente elevados de iodo no sal e uma possível maior 

quantidade de sal consumida pela população podem estar contribuindo 

para a elevada excreção urinária de iodo observada. 

 

3. Os valores médios do volume da tireóide estão acima dos encontrados na 

referência da OMS e ICCIDD, com uma pequena parcela de bócio (2,9%) 

e a hipoecogenicidade como a alteração mais frequente (11,72%). Houve 

correlação positiva entre o volume tireoideano, superfície corporal e 

desenvolvimento puberal. 
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ANEXO 1. Termo de consentimento 
 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMAÇÃO 
AOS SRS. PAIS OU RESPONSÁVEIS: 

 
Nome do aluno:............................................................................................................... 
 
Data de nascimento:............/................/............. 
 
 
1. Este estudo tem por finalidade verificar se as crianças e adolescentes do Estado 

de São Paulo estão recebendo quantidades adequadas de IODO na alimentação. 
 
2. O IODO é muito importante para a função da glândula tireóide e a falta de iodo, 

na criança, pode levar a diminuição do crescimento e dificuldade de aprendizado.  
 
3. Seu filho(a) será examinado(a) por um(a) médico(a), e faremos um exame 

simples do pescoço (ultra-sonografia) para ver como a glândula tireóide se 
apresenta. O exame é rápido, indolor e sem contra indicações. A participação é 
voluntária, tendo, portanto, a liberdade de desistir em qualquer momento. A 
identidade do estudado, neste estudo, manter-se-á em sigilo. 

 
4. Pediremos que seu filho (ou filha) colete urina na própria escola, em recipiente 

adequado com orientação e supervisão do professor , para exames. 
 
5. Pediremos também trazer uma amostra de sal consumido em sua casa (3 colheres 

de sopa cheias), se possível identificado com o nome comercial. 
 
6. O(A) aluno(a) toma alguma medicação?     ( ) Sim   ( )Não 
 

Caso afirmativo, 
quais?.............................................................................................. 

 
De acordo com o que me foi informado, 
 
Cidade:       
 Data:......./.........../.......... 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Assinatura dos pais ou responsáveis 

RG no.: 
 

Para esclarecimentos: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
Av Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 CEP 05403900 

Prédio dos Ambulatórios – 20. andar bloco 7, sala 11  
Tel.: 0xx- 11 30697849               
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ANEXO 2. Classificação de Marshall e Turner para o desenvolvimento puberal  
 

 
  

• Estágios de desenvolvimento mamário 

M1: pré adolescente, elevação apenas da papila 

M2: presença do broto mamário, elevação da mama e da papila como pequeno 

monte, bem como o aumento do diâmetro areolar. 

M3: aumento adicional da mama e da aréola, sem separação de seus contornos. 

M4: Projeção da aréola e da papila, para formar um monte secundário acima do nível 

da mama. 

M5: estágio maduro, projeção apenas da papila devido ao recuo da aréola até o 

contorno geral da mama. 

 

• Estágios do desenvolvimento genital masculino 

G1: pré adolescente, os testículos, pênis e o escroto são aproximadamente do mesmo 

tamanho e proporção que no início da segunda infância. 

G2: os testículos e escroto aumentam e há alteração na textura, bem como no 

avermelhamento da pele escrotal. 

G3: há crescimento do pênis, de início principalmente em comprimento, mas com 

algum aumento na largura; crescimento adicional dos testículos e do escroto. 

G4: pênis maior em comprimento e circunferência com o desenvolvimento da 

glande. Aumento dos testículos e escroto, com escurecimento maior da pele escrotal. 

G5: Genitália adulta em tamanho e forma. 

Não foi mensurado o volume testicular. 
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ANEXO 3. Protocolo de atendimento 
 

 
Data:......../............../............       Cidade:................................................... 

 
 
A ser preenchido pelo professor: 
 
 
Nome:.............................................................................................................................. 
Idade:.............anos .................meses                       Data de nascimento:....................... 
Medicação utilizada: .....................                    Cor : ( ) B    ( ) M    ( ) N    ( ) A    ( ) 
Outros 
Refeição na escola:  ( ) Sim     ( ) Não 
Escolaridade:............................................... 
Amostra de sal:  ( ) Sim     
Produto:......................................................................................... 
 
                           ( ) Não 
 
 
 
A ser preenchido pelo médico: 
 
 
Altura.....................................cm   
 Peso............................................Kg 
 
Mamas / Gônadas Tanner:..........   Pilificação Tanner:...... 
 
Ultra-sonografia 
 
Textura: ( ) Homogênea   ( )Heterogênea 
 
Ecogenicidade:  ( ) Normal     ( )levemente hipo     ( )Moderado hipo     ( ) acentuado 
hipo 
 
Lobo Direito: ..........x..........x..........x0,52 (cm) Vol LD:..........mL 
 
Lobo Esquerdo: ..........x..........x..........x0,52 (cm) Vol LE:..........mL 
 
Istmo: ..........x..........x..........x0,52 (cm) Vol I:..........mL 
 
Volume total……….mL 
 
Nódulos:  número:…….. 
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Conteúdo:    ( ) Sólido      ( ) Sól. c/ area liq central       ( ) Misto  
   ( ) Cisto         ( ) Cisto com projeção sólida 
 

Contornos:     ( ) Regulares    ( ) Irregulares 
 
Ecogenicidade:  ( ) Isoecóico     ( )Hipoecóico          ( ) Hipercóico 
 
Halo: ( ) Sim { ( )parcial ( ) total}   ( ) Não 
 
Calcificações: ( ) Sim { ( ) Micro     ( )Grosseira}    ( ) Não 
 
Localização: 
 
Dimensões:..........x..........x..........  
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RESUMO

A iodação do sal é eficiente no combate às doenças decorrentes
da deficiência de iodo, sendo empregada em todo território
nacional desde 1995. O Estado de São Paulo é considerado uma
área ioda–suficiente. Para avaliar a ingesta de iodo, foram
selecionados aleatoriamente 844 escolares entre 6 e 14 anos, de seis
regiões do Estado. Foram avaliados, sob o ponto de vista ecográfico
da tireóide, 423 meninos e 421 meninas. Os volumes da glândula
tireóide elevaram-se progressivamente com a idade, guardando
correlação positiva e significativa com a superfície corporal. Cerca
de 1,6% dos escolares apresentava bócio. Nódulos, cistos,
hemiagenesia foram detectados em 1,4% dos examinados.
Notamos excessiva excreção urinária de iodo nesta população,
cerca de 53% eliminou acima de 300µg Iodo/L e valores acima de
600µgI/L foram encontrados em 21% dos escolares. As amostras de
sal doméstico apresentavam valores entre 28,1 e 63,3mg Iodo/kg de
sal. Concluímos que a população escolar do Estado de São Paulo
apresenta excessiva ingestão diária de iodo, a qual, extrapolada
para a população em geral, pode induzir várias alterações da
função tireóidea, como hipertiroidismo subclínico (em idosos) e
tireoidite crônica autoimune na população adulta, em geral. ( A r q
Bras Endocrinol Metab 2004;48/6:842-848)

D e s c r i t o r e s : Iodo urinário; Bócio endêmico; Sal iodado; Deficiência de
i o d o

ABSTRACT

Echographic Evaluation of the Thyroid Gland and Urinary Iodine
Concentration in Schoolchildren From Distinct Regions of the
State of Sao Paulo, Brazil.
We have examined, by ultrasonographic studies, the thyroid gland of
844 schoolchildren, aged between 6 and 14 years old (423 girls, 421
boys). There was a progressive increase of the thyroid volume with
aging with a positive and significant correlation with the body sur-
face area. The presence of enlarged thyroid gland was rarely seen,
being present in only 1.6% of the studied cohort. A few thyroid gland
abnormalities were noticed such as hemiagenesia (4 children), nod-
ules and cysts and hypoechogenicity (total: 1.4% of all subjects
examined). It was clearly demonstrated that the urinary excretion of
iodine was elevated being above 300ug Iodine/L in 53% of the
schoolchildren examined. Assays for the iodine concentration in the
domestic salt samples revealed values between 28.1 and 63.3mgI/kg
of salt. We concluded that the schoolchildren population of the State
of Sao Paulo may be under an excessive daily ingestion of iodine.
This may induce, if extrapolated to the general population, subclini-
cal hyperthyroidism in the elderly and possibly an increment in the
prevalence of chronic autoimmune thyroiditis. (Arq Bras Endocrinol
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OIODO É UM elemento essencial para o funcio-
namento da glândula tireóide, sendo necessário

para crescimento normal, desenvolvimento e
funcionamento adequado tanto do sistema nervoso
central quanto do corpo, em geral. A dieta inadequada
em iodo é associada a largo espectro de doenças
agrupadas sob o termo de Moléstias Decorrentes da
Carência Crônica de Iodo (MCCI) ou I o d i n e
Deficiency Disorders – IDD. Bócio difuso ou
multinodular, hipertiroidismo induzido por iodo,
hipotiroidismo neonatal ou adulto, diminuição da
fertilidade, aumento da mortalidade perinatal, retardo
de crescimento, deficiência mental, surdo-mudez,
variantes clínicas do cretinismo endêmico, são alguns
exemplos da persistência de carência do iodo
nutricional (1,2). Essas alterações podem ser corrigidas
eficientemente através da iodação do sal ou, em certas
condições específicas, pelo uso de óleo iodado
parenteral ou oral (3-11).

A recomendação da utilização do sal iodado
(12) foi ratificada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), United Nations Children’s Fund (UNICEF) e
Conselho Internacional para o Controle da Deficiência
de Iodo (ICCIDD), reduzindo o impacto da
deficiência de iodo nas populações de risco, com
diminuição de prevalência de bócio, normalização da
função tireoidiana, prevenção do cretinismo
endêmico, melhorando, portanto, a sobrevida e a
escolaridade infanto-juvenil (tabela 1).

Por outro lado, em alguns países, notou-se que a
quantidade de iodo trazida pelo sal, somada a outras
possíveis fontes de iodo contendo iodo nutricional
(xaropes expectorantes para asma, tabletes para
purificação da água, contrastes para uso radiológico,
cremes iodados, entre outros), poderia contribuir para o
excesso desse elemento no organismo (13-17). O
trabalho de Zhao e cols. (16) mostrou que o excesso de
iodo utilizado sob forma de suplemento nutricional, nas
caixas d’água das casas em Nanjing, China, levou a uma

elevada excreção urinária de iodo e ao surgimento de
bócio por excesso de iodo. Notou-se significativo
aumento de casos de tiroidite crônica após a adição de
iodo ao sal consumido por certas populações (18,10).
Outros autores mostraram que o excesso de iodo
consumido pela população do Japão levou ao aumento
do volume da tireóide e hipotiroidismo subclínico (14).
Mais recentemente, Zois e cols. (19) estudaram o
impacto da adição de iodo ao sal consumido pela
população do nordeste da Grécia. Estudaram 300
escolares por meio ecográfico, testes de função tireóidea
e excreção urinária de iodo. Cerca de 11% dos escolares
apresentava título de anti-TPO positivo e padrão
sugestivo de tiroidite crônica ao exame ecográfico. A
excreção urinária de iodo atingia valor médio de
203µg/L. Em comparação com outras regiões da
Grécia, os autores concluem que houve significativo
aumento da incidência de tiroidite crônica na população
de escolares examinados, após suplementação de iodo.

A monitorização dos programas de iodação do
sal é muito importante para avaliar a situação atual do
iodo ingerido pela população (20-26), e baseia-se em
quatro indicadores:
1. Iodação do sal: tem como objetivo atingir um
consumo efetivo em mais de 90% dos domicílios.
2. Excreção urinária de iodo: objetiva avaliar se a
excreção urinária de iodo se mantém em níveis aceitáveis,
isto é, em torno de 100 a 300ug/L (tabela 1).
3. Volume da tireóide: objetiva constatar a
presença de volume normal em mais de 95% de
crianças entre 6 a 12 anos.
4. TSH neonatal: desejável que esteja em valor <
15mU/L em 97% da população de recém-nascidos
(3 a 7 dias).

O projeto THYROMOBIL, com o apoio da
UNICEF e ICCIDD, teve como finalidade avaliar
ultra-sonograficamente o volume da tireóide e a
excreção urinária de iodo de aproximadamente 35.223
escolares na faixa etária de 6 a 14 anos de idade, em
378 regiões do mundo e 28 países. Vinte e oito a 46%
de todas as amostras de urina mostrava excreção
urinária de iodo entre 100 a 200ug/L; na Europa,
59% estava abaixo de 100ug/L, indicando deficiência
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Tabela 1. Critérios epidemiológicos para avaliar a adequação da ingestão de iodo baseando-se na mediana da
concentração urinária de iodo em escolares (WHO, 5th Report on World Nutrition, March 2004).

Iodo urinário (mediana) Ingestão de iodo Nutrição de iodo
µg/L
< 20 Totalmente insuficiente Deficiência severa
20-49 Muito insuficiente Deficiência grave
50-99 Insuficiente Deficiência moderada

100-299 Nível ótimo Excelente
� 300 Excessiva Risco de morbidades associadas:

1. Hipertiroidismo induzido por iodo
2. Tiroidite crônica de Hashimoto 
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de iodo. Em contraste, na América Latina e Indonésia,
somente 8 a 11% dos valores encontrava-se abaixo do
normal, e 46 a 62% acima do limite do normal,
indicando aumento da ingesta de iodo (27).

No Brasil, durante os meses de maio e junho de
2000, com apoio do Ministério da Saúde, UNICEF e
ICCIDD, concluiu-se o projeto T H Y R O M O B I L, n o
qual nossa equipe da Unidade de Tireóide
HC/FMUSP percorreu o território brasileiro (Pará,
Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás, Minas Gerais, Sul da Bahia e Espírito Santo),
onde se presumia haver maior risco de carência de iodo
(23,24). Foram examinados cerca de 2000 escolares
entre 6 e 14 anos, de ambos os sexos, em escolas
aleatoriamente determinadas. Coletaram-se amostras de
urina e do sal consumido nas residências dos escolares e
examinou-se a glândula tireóide por ultra-sonografia.
Os resultados indicaram baixa prevalência de bócio
(1,8%) e níveis relativamente elevados de concentração
de iodo no sal doméstico. Analisando-se o sal
proveniente de regiões envolvidas no projeto, verificou-
se que aproximadamente 8,8% das amostras continha
concentração de iodo menor do que 10mg/kg de sal,
em 87,8% o valor era superior a 15mg/kg de sal e em
47,4% superava 60mg/kg de sal. Observou-se também
que a maior parte dos escolares (86%) exibia níveis
elevados de excreção urinária de iodo (> 300µg Iodo/L
de urina). Em algumas localidades, o número de
amostras de urina com valor superior a 300µg Iodo/L
(valor elevado), chegou a 93%. Como o Estado de São
Paulo não foi investigado neste projeto anterior, o
presente trabalho objetiva verificar o consumo atual de
iodo, bem como a concentração de iodo no sal
consumido pela população deste estado e suas eventuais
conseqüências para a glândula tireóide.

POPULAÇÃO E MÉTODOS

Foram selecionadas seis sedes de Regiões
Administrativas do Estado de São Paulo, obedecendo,
primordialmente, a critérios geográficos, visando
análise de distintas áreas estaduais. São elas:

- Região do Vale do Paraíba (representado pela cidade
de Taubaté)
- Região do Vale do Ribeira (Registro)
- Região de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto)
- Região de São José do Rio Preto (São José do Rio Preto)
- Região de Araçatuba (Araçatuba)
- Região de Presidente Prudente (Presidente Prudente)

As escolas participantes do estudo foram
selecionadas por sorteio, pela Secretaria Municipal de
cada município envolvido. O estudo foi desenvolvido
durante o ano de 2003. Todas as escolas eram
previamente comunicadas da importância do projeto
de pesquisa (por telefone, fax, correio eletrônico),
recebendo material com orientações e explicações
concernentes ao projeto. Foram organizadas, dentro
dos estabelecimentos escolares, condições adequadas
para a realização de exames e coleta do material.

Os escolares foram selecionados aleatoriamente
por sorteio e randomizados em grupos. A seleção dos
alunos obedecia, como critérios de inclusão, a idade (6
a 14 anos) e a notificação prévia com consentimento
dos pais ou responsáveis, das autoridades escolares e
do Secretário de Saúde do município visitado.
Previamente, foi enviado um termo de esclarecimento
e consentimento do estudo aos responsáveis pelos
alunos. Somente participaram do estudo escolares com
a aprovação do termo de consentimento.

Todos os escolares examinados apresentaram o
termo de consentimento devidamente assinado pelo
seu responsável.

A população estudada abrangeu 844 escolares
de escolas públicas estaduais (423 meninos e 421
meninas), com idade entre 6 e 14 anos, randomizados
em 5 grupos de 20 participantes, divididos em
diferentes faixas etárias (6-7 anos, 8-9 anos, 10-11
anos, 12-13 anos e 14 anos), totalizando, em média,
100 alunos em cada escola estudada.

Para cada aluno, realizou-se a aferição das
medidas antropométricas (peso em quilogramas e
altura em centímetros) ultra-som de tireóide, coleta de
amostra urinária e sal doméstico.

A ultra-sonografia da tireóide foi realizada
usando equipamento Aloka, SS-500, com transdutor
de 7,5MHz, registrando-se, para cada escolar
estudado, imagens impressas em papel térmico Sony
UPP-110 HA.

A coleta de amostra casual urinária para dosagem
de iodo foi acondicionada e refrigerada em dispositivos
de coleta do tipo Monovette. Instruiu-se, igualmente, o
escolar a trazer de sua casa cerca de 300g de sal em uso
no ambiente doméstico, com a finalidade de ser
analisado o conteúdo de iodo no mesmo.

As amostras urinárias foram analisadas pelo
método de digestão urinária Sandell-Kolthoff,
modificado no departamento de Bioquímica do Instituto
Adolfo Lutz. Separadas em alíquotas, os valores
encontrados foram retestados em duplicata.

Todas as amostras de sal coletadas em
determinada região foram separadas por mesma marca
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comercial e sorteadas, aleatoriamente, aquelas enviadas
para análise. Neste estudo, consideramos valores
médios encontrados na amostragem por cidade e não
determinados por marca comercial.

As amostras de sal doméstico foram analisadas
por titulação quanto ao teor de iodo, pelo Laboratório
de Bromatologia do Senai, São Paulo.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foi realizada correlação de Pearson para se avaliar
correlação entre as variáveis. Para a comparação entre duas
amostras independentes, foi realizada comparação de teste
t de Student com a correção de Welch quando necessário.
Para a comparação de mais de dois grupos independentes,
foi realizado teste de análise de variância para medidas não
repetidas (ANOVA) com pós-teste de Diferença Mínima
Significante. Para análise multivariada, tomando-se valor
contínuo como variável dependente, foi realizada
Regressão Linear Múltipla, adotando-se valor de p< 0,15
como fator de inclusão do modelo inicial.

Foi realizado teste de normalidade (teste de
distância K-S) para todas as variáveis, sendo
consideradas todas as variáveis Gaussianas. Foi adotado
risco alfa de 5% para erro tipo I ou de 1 ª espécie.

RESULTADOS

Medidas Antropométricas (tabela 2)

Peso
A média de peso para grupo feminino de 6-7 anos foi
de 24,8kg, 8-9 anos foi 29,4kg, 10-11 anos 36,6kg,
12-13 anos foi 48,3kg e 14 anos 54,2kg. A média de
peso para grupo masculino de 6-7 anos foi de 26,9kg,
8-9 anos foi 29,7kg, 10-11 anos 36,8kg, 12-13 anos
foi 45,3kg e 14 anos 57,7kg.

Altura
A média de altura para grupo feminino de 6-7 anos
foi de 123,8cm, 8-9 anos foi 132,4cm, 10-11 anos
142,6cm, 12-13 anos foi 153,0cm e 14 anos

164,6cm. A média de altura para grupo masculino
de 6-7 anos foi de 127,4cm, 8-9 anos foi 132,0cm,
10-11 anos 142,6cm, 12-13 anos foi 156,7cm e 14
anos 159,3cm.
Superfície Corporal
A superfície corporal (SC) para a população estudada
foi calculada pela fórmula: SC (m2) =˜√{[peso (kg) x
[altura (cm]} / 3600

Volume Tireoideano
A média do volume da tireóide para grupo feminino de 6-
7 anos foi de 3mL, 8-9 anos foi 4,0mL, 10-11 anos
4,9mL, 12-13 anos foi 6,1mL e 14 anos 7,2mL (figura 1).

A média do volume da tireóide para grupo

masculino de 6-7 anos foi de 3,52mL, 8-9 anos foi
4,2mL, 10-11 anos 4,2mL, 12-13 anos foi 5,56mL e
14 anos 6,52mL (figura 2).

Tabela 2. Medidas antropométricas dos escolares
examinados (média).

Idade Peso (kg) Altura (cm) 

6-7a 26,9 24,8 127,4 123,8
8-9a 29,7 29,4 132 132,4

10-11a 36,8 36,6 142,6 142,6
12-13a 45,3 48,3 156,7 153
14 a 57,7 54,2 159,3 164,6

ä ä

Figura 1. Idade x volume tireóide (meninas) nas diferentes
cidades do Estado de São Paulo. Observar progressiva
elevação do volume tireóideo em meninas a partir da
fase pré-puberal.

6-7a 8-9a 10-11a 12-13a 14a
idade em anos

Figura 2. Idade x volume tireóide (meninos) nas diferentes
cidades do Estado de São Paulo. Verifica-se progressivo
aumento do volume tireóideo a partir da fase pré-puberal.

6-7a 8-9a 10-11a 12-13a 14a
idade em anos
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De acordo com a análise estatística, não houve
variação considerada significativa entre os sexos na
variável volume tireoidiano.
Achados ultra-sonográficos da população
e s t u d a d a
Nesta população, foram encontrados: 14 bócios simples
(1,7%), 6 cistos (0,7%), 47 glândulas hipoecóicas ao
exame ultra-sonográfico (5,6%), 2 nódulos sólidos
(0,24%) e 4 hemiagenesias (0,5%).

Correlação entre volume tireóideo e superfície
corporal (r= 0,83, p< 0,0001)

Notou-se correlação significativa e positiva entre o
volume tireóideo e a superfície corporal, tanto no sexo
feminino como no sexo masculino (figuras 3 e 4)

Iodúria
Considerando todas as amostras analisadas, 25% estava
com valores menores ou iguais a 300ug/L, 53% das
amostras mantinha valores acima de 300ug/L, 21%
valores superiores 600ug/L e 1% valores de iodúria
superiores a 1000ug/L.

Na figura 5, representa-se a freqüência de
distribuição da concentração urinária de iodo nas
diferentes cidades do Estado de São Paulo.
Análises do Teor de Iodo em Sal de Uso
D o m é s t i c o
Foram analisadas 76 amostras de sal, de variadas marcas
comerciais, todas provenientes dos lares dos escolares
em estudo. Na tabela 3, colocamos os valores mínimos
e máximos encontrados de Iodo (mg) por quilograma
de sal. Ao lado dos valores máximos, indicamos que 12
amostras de sal exibiam concentração de iodo superior
a 60mg I/kg de sal (valor máximo permitido pela
Portaria ANVISA de março de 2003). Notamos que,
com exceção de Cananéia, todas as amostras de sal
coletadas apresentavam-se dentro dos valores
preconizados pelas autoridades sanitárias (ANVISA).
Em 15% das amostras de sal doméstico, o valor da
concentração de iodo mg/kg de sal ultrapassou o
máximo preconizado em lei.

Tabela 3. Concentração de iodo em sal doméstico em
amostras obtidas no Estado de São Paulo.
Região n= 76 Iodo em sal doméstico (mg/kg)

Mínimo Máximo (*) Mediana
Presidente Prudente 14 20,2 74,4 (2) 42,8
Araçatuba 10 30,9 58,1 47,9
São José do Rio Preto 10 24,8 62,5 (1) 38,1
Ribeirão Preto 10 39,4 53,7 49,8
Taubaté 16 30,2 51,3 39,8
Registro/Cananéia 16 49,0 93,3 (9) 63,5
n: número de amostras, (*): amostras com valores acima
de 60mg/kg (15,2%)

DISCUSSÃO

A Organização Mundial de Saúde, pelo seu Comitê de

Figura 3. Volume tireoidiano x superfície corporal
(meninas). Notar a correlação positiva e significativa (p<
0,001) entre ambas as variáveis.

6-7a 8-9a 10-11a 12-13a 14a
idade em anos

Figura 4. Volume tireoidiano x superfície corporal
(meninos). Notar a correlação positiva e significativa (p<
0,001) entre as duas variáveis.

6-7a 8-9a 10-11a 12-13a 14a
idade em anos

Figura 5. Freqüência de distribuição de iodúria no Estado
de São Paulo. Observa-se que 53% dos escolares do
Estado de São Paulo apresenta excreção urinária de iodo
superior a 300µg/L (indicado por flecha), nível
considerado como valor máximo dentro da normalidade
pela Organização Mundial de Saúde.
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Nutrição (12), tornou público o alerta, no capítulo
relativo a Iodo e Nutrição, de que a ingestão contínua
e diária de mais de 300µg Iodo por dia pode levar a
duas conseqüências principais: (1) O hipertiroidismo
subclínico e clínico, principalmente em indivíduos
idosos, os quais, freqüentemente, são portadores de
nódulos tireóideos (11,12), e tiroidite crônica
autoimune (tiroidite de Hashimoto) (27), cuja
prevalência eleva-se após exposição da população
submetida a excessiva ingestão de iodo. Em 2001, o
Projeto Thyromobil documentou que a população
escolar do Brasil apresentava elevada excreção de iodo
(23,24). Concluímos, na ocasião, que a população em
estudo estaria ingerindo maior quantidade de iodo
pelo fato do sal estar com elevado conteúdo deste
halógeno, a que se acrescenta a possibilidade de que os
escolares (e a população em geral) estariam
consumindo mais de 10 gramas de sal por dia. A
ingestão de 10g de sal por dia e por pessoa é a que se
utiliza quando se indica a proporção de iodato de
potássio a ser acrescido ao sal refinado (12).

O presente trabalho de pesquisa, o qual
estendeu o Projeto THYROMOBIL ao Estado de São
Paulo, veio confirmar em 2003 que a população
escolar apresenta níveis muito elevados de excreção
urinária de iodo. Notamos que 53% dos escolares
apresentava valores de iodo urinário acima de
300µg/L. Assinala-se como muito importante que
cerca de 21% das crianças examinadas excretava acima
de 600µg/L, e cerca de 1% tinha valores superiores a
1000µg/L. Os valores extremamente elevados de
excreção urinária de iodo, sem dúvida, refletem a
ingestão exagerada de iodo por via nutricional. Tais
dados extrapolados para a população em geral nos
fazem crer que as complicações do excesso nutricional
de iodo podem ter incremento significativo em anos
vindouros ou, eventualmente, possam contribuir, no
presente, para elevar-se o número de indivíduos idosos
com doença nodular da tiróide a desenvolverem
hipertiroidismo clínico ou subclínico, com eventuais
alterações cardiológicas (arritmias) que podem colocar
a vida do paciente em risco.

É necessário, portanto, que a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, a qual já em maio de 2003
reduziu os níveis de concentração de iodo no sal para
consumo humano para 20 a 50mg de iodo por
quilograma de sal (resolução RDC 130 da ANVISA,
maio de 2003), venha a considerar a possibilidade de
nova redução dos valores acima indicados, no sentido
de ver reduzidos os riscos apontados relativos a
excessivo consumo de iodo pela população brasileira.

Em relação ao volume da tireóide, notamos

que os valores médios estão compatíveis com aqueles
presentes na literatura especializada (15), cons-
tatando-se parcela muito pequena de aumento de
volume glandular (1,8%). Como esperado, o volume
da tiróide eleva-se com a idade, não apresentando
diferença significativa entre os sexos feminino e
masculino. Algumas raras anormalidades (nódulos,
cistos, hemiagenesia) foram detectadas na população
escolar, dentro da expectativa de que possam ter
embasamento genético.

CONCLUSÃO

O presente estudo confirma, para escolares do Estado
de São Paulo, que ocorre excessiva ingestão de iodo
muito provavelmente por níveis relativamente elevados
de iodo no sal destinado a consumo humano. É
possível, contudo, que maior ingesta de sal esteja
ocorrendo, propiciando condição adicional para maior
introdução de iodo no organismo. Extrapolando-se
estes dados para a população em geral, podemos
admitir como realidade a possível elevação de
hipertiroidismo por excesso de iodo, bem como maior
prevalência de tiroidite crônica autoimune,
predominante na população feminina. Recomenda-se
que as autoridades do Ministério da Saúde, bem como
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, façam
imediata revisão das normas relativas à adição de iodo
ao sal de consumo humano.
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