
O PROJETO



• Avaliar os níveis de iodo em crianças em idade escolar (6-12 anos)

no Norte de Portugal

• Monitorizar a utilização de sal iodado nas escolas e domicílios

• Relacionar os níveis de iodo com crescimento global e

desenvolvimento cognitivo

• Informar e Consciencializar a comunidade para a importância da

ingestão adequada de iodo para a saúde da população

OBJETIVOS DO



Dezembro de 2015 a Maio de 2016

Nenhuma escola recusou participar no estudo

Taxa de participação de 92%

N = 2018 (1050 M / 968 F)



RESULTADOS

• A mediana de iodúria da população foi de
129 µg/l, dentro do intervalo de
adequação recomendado para esta
população

32%
das crianças apresentam

deficiência de iodo



RESULTADOS

CONSUMO DE LEITE

 O consumo de leite (mas não peixe) foi associado a maior
risco de deficiência em iodo.

 Crianças que consomem

< 1 copo de leite/dia apresentaram quase 4x maior
risco de ter deficiência de iodo relativamente a crianças
que consomem pelo menos 2 copos de leite por dia

(OR = 3.85; 95% CI (2.42–6.13); p < 0.001)



RESULTADOS

SAL IODADO
Cantinas Escolares

• Nenhuma cantina utilizava sal iodado na confeção das
refeições escolares.

• Não foi possível monitorizar o impacto da medida da
DGE pela falta da sua implementação.

Domicílios

• 8% dos domicílios relata utilizar sal iodado, mas
apenas 20% dos “consumidores de sal iodado”
utilizam de facto sal iodado.

• Logo, menos de 2% da população utiliza sal iodado
em casa, longe das recomendações da OMS de 90%.

• Baixo conhecimento sobre o que é sal iodado (~30 %).



SEMINÁRIO IODO & SAÚDE

• Juntou entidades relevantes na área: Investigadores,

OMS, DGS, DGE, INSA, Restauração, Indústria Agro-

Alimentar.

• Debate na suplementação com iodo:

consenso na necessidade de implementar

programas de fortificação articulados com

monitorização e vigilância.



AUDIÊNCIA PARLAMENTAR SOBRE A PROBLEMÁTICA DO IODO




