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O iodo é importante para a síntese dos 
hormônios tireoidianos triiodotironina 
T3 e tetraiodotironina T4, e sua defici-
ência causa bócio endêmico e déficits 
intelectuais importantes, inclusive o 
cretinismo endêmico, em crianças 
nascidas de mães sem o aporte ade-
quado desse micronutriente. A de-
ficiência de iodo é uma das causas 
preveníveis mais importantes de dé-
ficit intelectual.1 Na deficiência leve a 
moderada, a tireoide é capaz de se 
adaptar e manter a produção normal 
de hormônios tireoidianos. Entretan-
to, a hiperatividade prolongada da 
tireoide secundária a esta adaptação 
leva ao crescimento da glândula e de 
áreas de hiperplasia e à tendência a 
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mutação, provocando o aparecimento de focos de autonomia, 
ou seja, a hiperfunção independente do eixo hipotálamo-hi-
pófise-tireoide.2 Em contrapartida, o excesso de iodo, em 
longo prazo, tem sido associado ao maior risco para desen-
volvimento de tireoidites autoimunes, como, por exemplo, 
a tireoidite de Hashimoto (TH).3 As tireoidites autoimunes 
são as causas atuais mais comuns de hipo e hipertireoidis-
mo.4,5 Nas últimas décadas, o aumento do aporte de iodo à 
população também tem sido associado à maior incidência 
mundial de carcinoma papilífero da tireoide.6 Além desses 
possíveis efeitos crônicos do excesso de iodo, sabe-se que 
sobrecargas de iodo,  em curto prazo, podem causar hiper-
tireoidismo pelo efeito Jod-Basedow ou bloqueio de secre-
ção hormonal pelo efeito Wolff-Chaikoff, com consequente 
hipotireoidismo.1

É importante ressaltar que a associação entre a quantidade 
de iodo ingerida pela população e a ocorrência de doenças 
tireoidianas é uma curva em U.7 Existe um intervalo es-
treito no qual a ingesta de iodo é adequada, e as doenças 
tireoidianas se manifestam na população com ingesta ex-
cessiva ou insuficiente de iodo (Tabela 1).2

Em razão dessa associação às doenças tireoidianas, tor-
na-se importante manter uma ingesta adequada de iodo 
para a população. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda que a ingestão diária de iodo seja de 100-
150 µg/dia para a população em geral. Na gestação, por 
conta das maiores demandas à glândula tireoide, e das 
necessidades fetais, esse aporte deve ser de 250 µg/dia. 
Tais níveis (250 µg/dia) também são necessários para a 
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Tabela 1. Espectro de doenças tireoidianas relacionadas à quan-
tidade de iodo ingerida pela população.

Ingesta de iodo Concentração 
urinária de iodo Doença

DI severa < 25
Cretinismo
Bócio
Hipotireoidismo

DI moderada 25-50

QI baixo
Bócio
Hipotireoidismo
Hipertireoidismo

DI leve 50-100
Bócio
Hipertireoidismo

Ótima 100-200

Pouco excessiva 200-300
Hipotireoidismo
Doença de Graves

Excessiva > 300
Hipotireoidismo
Bócio
Doença de Graves

DI = deficiência de iodo. Adaptado de P Lauberg e col. Best Practice & Research Clinical  En-
docrinology & Metabolism 2010;24:13-27.2

lactante. Ressalta-se, porém, que o excesso de iodo tam-
bém traz risco à saúde, por essa razão, a ingestão não 
deve ultrapassar 300 µg/dia. Políticas de saúde pública 
que garantem o acréscimo de iodo no sal de cozinha em 
diferentes países do mundo contribuem para a redução 
da prevalência de formas graves de deficiência de iodo 
em populações específicas.8

No Brasil, em 1999, foi criada a Comissão Interinstitucional 
para a Prevenção e o Controle dos Distúrbios por Deficiência 
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de Iodo (CIPCDDI). Segundo a Portaria Nº 520, de 06 de 
abril de 2005, a CIPCDDI objetiva fortalecer o acompanha-
mento e a avaliação do Programa Nacional de Prevenção e 
Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo (Pró-iodo), 
com foco nas mesmas metas recomendadas pela OMS. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o consumo médio de iodo do brasileiro está em 12 
gramas diários, valor que ultrapassa o dobro do recomen-
dado. Com base nessa constatação, uma determinação pu-
blicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) no Diário Oficial da União (DOU) de 25 de Abril de 2013 
alterou a faixa de iodação do sal utilizado no Brasil. De 
acordo com a nova regra, a adição do iodo no sal de cozi-
nha foi reduzida para 15-45 miligramas por quilo (mg/kg), 
o que equivale a 150-450 mcg a cada 10 gramas de sal. 
A nova faixa foi resultado de avaliação e monitoramentos 
realizados pela CIPCDDI, coordenados pelo Ministério da 
Saúde e seguidos de consulta pública.

IODO E AUTOIMUNIDADE TIREOIDIANA

O iodo é o principal fator exógeno com papel na modulação 
do processo de autoimunidade tireoidiana, estando bem do-
cumentado em modelos animais.9 Estudos populacionais de 
monitoramento da deficiência de iodo após intervenções para 
sua reposição observaram maior prevalência de doenças au-
toimunes da tireoide (DAIT) em regiões nas quais o consu-
mo de iodo é suficiente ou excessivo, sugerindo uma for-
te associação entre a ingestão de iodo e o desenvolvimento 
de autoimunidade.10 A incidência de TH nos Estados Unidos 
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aumentou concomitantemente ao progressivo aumento de 
iodo na dieta. Em regiões onde a ingestão de iodo é elevada, 
como no Japão, a incidência de TH é maior quando compa-
rada às regiões onde a ingestão de iodo é normal ou baixa.10

INGESTA ELEVADA DE IODO E HIPOTIREOIDISMO

Indivíduos com TH podem desenvolver hipotireoidismo 
quando expostos ao excesso de iodo. Estudos demonstra-
ram, considerando a alta prevalência de TH na população, 
que a ingesta elevada de iodo está associada à maior fre-
quência de hipotireoidismo clínico e subclínico. Se a ingesta 
de iodo for excessiva, o número de idosos com TSH elevado 
vai aumentar, e este aumento é mais pronunciado em bran-
cos do que em negros.2 O TSH mais elevado associado à 
maior ingesta de iodo pode estar relacionado à presença de 
TH ou ao fenômeno de “downregulation” da função tireoi-
diana, ou ocorrer devido à apoptose das células foliculares.11 
A associação entre a quantidade de iodo ingerida pela po-
pulação e a ocorrência de hipotireoidismo não está clara, 
o background genético também tem impacto comprovado 
pela diferença significativa na incidência de hipotireoidismo 
nos diferentes países e raças.12

ALTERAÇÃO NA INGESTA DE IODO E DOENÇAS 
TIREOIDIANAS

Os programas que visam erradicar o bócio e o cretinis-
mo endêmico visam aumentar a ingesta de iodo para as 
populações com deficiência de iodo, mas este aumento 
deve ser monitorado para evitar o aumento excessivo e a 
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ocorrência de hipertireoidismo e, consequentemente, das 
suas complicações.6 Uma explicação para este fenômeno 
pode ser a oferta de iodo aos nódulos autônomos, desen-
volvidos na população com deficiência leve a moderada 
de iodo.13 Outra explicação seria o desenvolvimento de 
hipertireoidismo devido à Doença de Graves, que ocorre 
em pacientes com predisposição genética, mas de forma 
mais precoce e mais intensa.2

CONCLUSÃO

Pequenas diferenças na ingesta de iodo entre as diferentes 
populações estão associadas às diferenças na ocorrência 
das doenças tireoidianas. A ingesta de iodo acima ou abai-
xo do intervalo recomendado está associada ao aumento 
de doenças tireoidianas na população em geral, portan-
to, a quantidade de iodo ingerida deve ser mantida den-
tro de um intervalo estreito, visando prevenir as doenças 
secundárias à deficiência de iodo, mas também evitar as 
doenças consequentes ao seu excesso. Monitorar e ajus-
tar a ingesta de iodo pela população é uma importante 
medida preventiva.2,14

PONTOS RELEVANTES

• A prioridade de garantir uma ingesta adequada de iodo 
contribui para evitar a deficiência severa ou moderada 
de iodo, que leva à produção inadequada dos hormônios 
tireoidianos, e para prevenir alterações neurológicas e 
déficit intelectual.
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• A ingesta preventiva de iodo deve ser regulada por pro-
gramas públicos universais e assegurar a suplementa-
ção de iodo  às gestantes que moram em regiões com 
carência iódica.

• O nível ótimo de iodo para prevenir doenças está dentro 
de um intervalo estreito em relação à dose recomendada.

• A ingesta de iodo abaixo da dose recomendada está as-
sociada a uma maior incidência e à prevalência de bócio 
e hipertireoidismo secundário à autonomia tireoidiana, a 
qual aumenta com a idade.

• A ingesta de iodo acima da dose recomendada está asso-
ciada a níveis elevados de TSH e à maior prevalência de hi-
potireoidismo na população, especialmente em indivíduos 
com predisposição a TH, que varia nas diferentes etnias.

• Monitorar e adequar a ingesta de iodo pela população é 
uma parte relevante da medicina preventiva.
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