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RESUMO: A deficiência de iodo no organismo é considerada um grave problema de
saúde pública, chegando a atingir cerca de 2 bilhões de pessoas, ou 35,2% da população
global. A deficiência do mineral pode causar sérios problemas, afetandoprincipalmente
grávidas e crianças, e se estender por toda a vida. Somente será considerado próprio
para consumo humano o sal que contiver teor igual ou superior a 20 (vinte) até o limite
máximo de 60 (sessenta) miligramas (mg) de iodo por quilograma (kg) de produto. Este
trabalho objetivou avaliar o teor de iodo presente em amostras de sal de cozinha
comercializados no município de Santarém - Pará. Foram coletadas aleatoriamente nove
amostras de sal de cozinha em estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios
no município de Santarém- Para. A técnica de quarteamento foi utilizada para se ter uma
alíquota representativa, as amostras foram analisadas de acordo com o manual do
Instituto Adolfo Lutz (2008). Os resultados mostram três amostras com teor de iodo fora
de conformidade, sendo duas (02) amostras com valor acima do permitido e uma (01)
abaixo do mínimo preconizado pelaANVISA. Em face da importância do iodo presente no
sal, torna-se necessário um maior controle nos processos de fabricação pelas autoridades
competentes. Os resultados obtidos neste trabalho evidenciaram a existência de desvio
de qualidade em relação à concentração de iodo em amostras de sal comercializadas no
município de Santarém – Pará, o que pode trazer problemas para a população.
PALAVRAS-CHAVE: Iodo, sal de cozinha, Bócio.

ABSTRACT: Body’s iodine deficiency is considered a serious public health issue, reaching
about 2 billion people, or 35.2% of the global population. The deficiency of this mineral in
the body can cause serious problems, particularly affecting pregnant women and
children, and extend throughout life (FREITAS et al., 2011; OMS, 2004). It will only be
considered fit for human consumption the salt containingnot less than twenty (20) up to
a maximum of sixty (60) milligrams (mg) of iodine per kilogram (kg) of product
(ANVISA, 2003).This study aimed at evaluating the content of iodine present in samples
of table salt commercialized in the municipality of Santarém – Pará. Nine different
samples of the product were randomly collected in stores that sell groceries in the city of
Santarem - Para. The quartering technique was used to get a representative aliquot, the
samples were analyzed according to the manual of the Adolfo Lutz (2008). The results
show three samples with iodine content noncompliant, two (02) of which with value
above the permitted and (01) below the minimum recommended by ANVISA (2003).
Given the importance of iodine present in the kitchen salt, thus a stricter control in
manufacturing processes by the competent authorities becomes necessary. The results of
this study indicated the existence of quality deviation in relation to the concentration of
iodine in salt samples sold in the municipality of Santarém - Pará, which can cause
problems for the population.
KEY-WORDS:Iodine , kitchen salt, goiter .

LISTA DE ABREVIAÇÕES
ANVISA:Agência Nacional de Vigilância Sanitária
DDI: distúrbios por deficiência de Iodo
DNT: doença nodular da tireóide
mg: miligramas
Kg: quilograma
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OMS: Organização Mundial de Saúde
T3: triiodotironina
T4:tiroxina
TSH: hormônio estimulante da tireóide
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pelo hormônio estimulante da tireóide
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Figura 1 - Esquema de quarteamento
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
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presente no sal de cozinha analisado e
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concentrações.
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33%
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Figura 2 – Concentração de Iodo, faixa de
normalidade e amostras não conformes.

exigências.
Tabela 1–Resultados do ensaio para
determinação do teor de iodo no sal de
cozinha

Amostras

Teor de Iodo
(mg/Kg) ±s
37,74 ±1,22
52,90 ±1,06
39,50 ±0,61
80,06 ±0,61
47,96 ±0,61
4,94 ±1,22
30,68 ±1,06
27,51 ±0,00
64,19 ±0,61

Amostra A
Amostra B
Amostra C
Amostra D
Amostra E
Amostra F
Amostra G
Amostra H
Amostra I

Resultados
Conforme
Conforme
Conforme
Não conforme
Conforme
Não conforme
Conforme
Conforme
Não conforme

Segundo Gama et al. (2010), na
avaliação do teor de iodo do sal de
cozinha comercializado em Palmas/TO,
observou

em seus estudos todas as

amostras

analisadas

estavam

em

conformidade, ou seja, valores entre 20
a 60 mg de iodo/Kg de sal.
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e
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avaliando o teor de iodo em 75 amostras
de sal de cozinha e sal grosso, reporta

A Tabela 1, mostra os resultados
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entre
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de escolares e a concentração de iodo no
sal

consumido

essas

os

brasileiros

crianças,

consomem aproximadamente um milhão

estudantes

de toneladas de sal, prevenindo uma das

consumiram sal com concentração de

mais visíveis doenças derivadas da falta

iodo abaixo da recomendação: 58,5% do

de iodo: o bócio. O monitoramento da
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carência
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áreas

Brasil, analisou a iodúria de 16.803

pela

amostras de urina de escolares obtidas

patologias de grande importância como

por coleta casual, em 401 municípios

retardo mental, pois atinge tanto o feto

estudados. Foi observado deficiência em

como o recém-nascido, prolongando-se

iodo em 85 municípios, sendo de grau

pela

moderado (≥ 25 e < 50 µg/L) em Cocos,

rendimento

na Bahia, e Almas,Arraias e Paraná, no

adaptação sociocultural e a incapacidade

Tocantins,

grau

relativa de trabalho na vida adulta, “a

leve(valores ≥ 50 e < 100 µg/L). Em

cognição compreende todos os processos

outros

dos

mentais que nos permitem reconhecer,

parcela

aprender, lembrar e conseguir trocar

e
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mas
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população,

fase

escolar
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escolar,

informações
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.

Novas

determinações
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podem explicar essa variação, dentre

adotadas em relação ao limite de Iodo

eles um fator a ser considerado é que

presente no sal de cozinha, o teor deve

existindo

de

estar igual ou superior de quinze (15)

suplementação alimentar de iodo, ocorre

mg até o limite máximo de quarenta e
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cinco (45) mg por quilograma de sal18,
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dispersão

resultados
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iodo

em

Gentil

amostras

comercializadas, o que pode acarretar

Professores

eFernando

Marcos

Monteiro

Moura

D'Andrea,

pelas contribuições ao trabalho.

problemas de saúde aos consumidores,
no caso a população em geral, haja visto
que o sal é um produto consumido
universalmente, e em muitas situações,
o sal é uma das únicas fontes de iodo.
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