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INTRODUÇÃO 

 

 No dia 09 de agosto de 2017 ocorreu a XV Reunião Ordinária da Comissão 

Interinstitucional para Prevenção e Controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo, nas 

dependências da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A reunião teve como principal objetivo 

revisar a metodologia de monitoramento da iodação do sal nas indústrias e mercado e as 

metodologias para avaliação populacional da ingestão de iodo no Brasil. Participaram da 

reunião representantes da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição 

(CGAN/DAB/SAS/MS) e da Coordenação Geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não 

Transmissíveis (CGDANT/DEVDANTPS/SVS/MS) do Ministério da Saúde, da indústria salineira 

brasileira (Abersal, Sindisal, Norsal e Siesal – RN), da Universidade Federal de Pelotas e da 

Universidade Federal do Rio Grande, da Gerência Geral de Alimentos e da Gerência Geral de 

Monitoramento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Iodine Global 

Network (IGN). O anexo 1 apresenta a programação da reunião.  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS 

 

 Prevenção e controle dos Distúrbios por Deficiência de Iodo (DDI) e consumo de sódio no 

Brasil – Eduardo Nilson (CGAN/MS) 

 

Eduardo Nilson (CGAN/DAB/SAS/MS) iniciou sua fala enfatizando a importância da 

realização da reunião para fortalecer a discussão em nível governamental de todos os fatores 

inerentes à política de iodação do sal, a importância da revisão das estratégias e metodologias 

de monitoramento da iodação do sal, grande demanda da Anvisa, e da avaliação populacional 

da ingestão de iodo no Brasil.  

Em sua fala, fez um breve relato do histórico desta política no Brasil ,comentou os 

resultados da Pesquisa Nacional de Iodação do Sal (Pnaisal) e do  monitoramento da iodação 

do sal conduzido pela Anvisa em 2014. Com relação aos dados obtidos a partir da Pnaisal, foi 

destacado que o cenário é positivo e que a deficiência de iodo não é uma questão de saúde 

pública no Brasil, mas que há dados que apontam a importância de manter a iodação do sal. 

Também foram apresentados os desafios e ações atuais para essa agenda, que 

compreendem harmonização das políticas de iodação do sal com as iniciativas de reduzir a 

ingestão de sódio e ao mesmo tem manter a proteção contra DDI; a avaliação do sistema de 

monitoramento da iodação do sal (indústria e mercado) – potencialização de recursos e 

esforços das Visas (número de amostras, abrangência geográfica) e manutenção do 



compromisso com este monitoramento; o acompanhamento da ingestão de iodo (e sódio) em 

nível populacional e em públicos mais vulneráveis (com ênfase e escolares e gestantes) – 

informações com diferentes temporalidades e representatividade; e o fortalecimento das 

estratégias de informação, comunicação e educação. 

Por fim, foram apresentados estudos sobre a ingestão de iodo por gestantes e suas 

consequências sobre a saúde das crianças, sendo levantada a preocupação sobre essa 

população e a necessidade de se ter dados nacionais.  Eduardo reforçou o Edital de Pesquisas 

em Alimentação e Nutrição do CNPq/MS que está aberto para proposições de estudos que 

abrangem essa temática.  

 

 Metodologia de monitoramento da iodação do sal no Brasil: amostragem, método e 

principais dificuldades – Leonardo Leitão (GGMON/Anvisa). 

 

Leonardo Leitão (GGMON/Anvisa) iniciou sua fala falando brevemente da 

reestruturação da Anvisa e as agendas de responsabilidade de sua gerência. Ainda, destacou 

como é feito o monitoramento da iodação do sal considerando a produção e a comercialização 

de sal e suas respectivas RDC, de acordo Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Monitoramento da Iodação conduzida pela Anvisa.  

 

Trouxe os resultados das análises fiscais de monitoramento da iodação do sal, 

mostrando que 95% das amostras foram consideradas satisfatórias em 2015, considerando a 

faixa de iodação do sal para consumo humano prevista na RDC nº 3, de 24 de abril de 2013. Os 

resultados das análises laboratoriais no ano de 2016 por laboratório mostraram que de um 

total de 847 amostras de sal analisadas 94% foram consideradas satisfatórias. No período de 

fevereiro a julho de 2017 os resultados mostraram que 92,2% de satisfatoriedade 

considerando um total de 628 amostras analisadas. Nesse sentido, comentou que como os 



resultados são positivos, seria necessário rever este monitoramento numa perspectiva de dar 

mais atenção aos estados que apresentam piores resultados. O representante da 

GGMON/Anvisa também trouxe a possível necessidade de revisão da amostragem para 

monitoramento visto que os resultados são na sua maioria satisfatórios. 

Por fim, trouxe as perspectivas do monitoramento para 2017 e 2018. Em 2017 foi 

mantido o monitoramento da iodação do sal, contudo, em 2018, colocou a necessidade de 

avaliação desse monitoramento considerando o custo para as vigilâncias sanitárias e 

laboratórios centrais. Além disso, destacou que existe a necessidade do monitoramento de 

outros programas além da iodação do sal, já que existe repasse de recurso financeiro para o 

monitoramento de programas a partir de análises laboratoriais.   

 

 Situação dos distúrbios por deficiências de iodo no Brasil e no mundo em diferentes 

públicos e prioridades para prevenção e controle dos DDI – Eduardo Tomimori (IGN). 

 

Eduardo Tomimori, representante do IGN, trouxe evidências cientificas mostrando a 

situação da ingestão de iodo no mundo em 2017. 

Iniciou a apresentação mostrando alguns resultados da Pnaisal em relação à iodúria 

em escolares.  As maiores proporções de déficits de iodo foram encontradas entre crianças do 

sexo feminino, mais jovens e em séries iniciais (13,5% na pré-escola e de 5,6% na 9a. série); de 

escolas públicas municipais (11,5% vs 8,1% nas públicas estaduais e 6,6% nas particulares   

área rural - a prevalência de déficit foi cerca de 75% maior do que entre as das escolas de zona 

urbana (14,1% vs 8,1%). Nesse sentido, enfatizou a importância do monitoramento estar mais 

focado nas regiões com resultados negativos. 

Em seguida trouxe a questão da insuficiência de iodo na gestação destacando o efeito 

protetor do iodo e os malefícios de sua deficiência. Trouxe que a suplementação não 

apresentou efeito protetor durante a gestação. Destacou que o estudo foi realizado em região 

de deficiência de iodo. Assim, não há necessidade de suplementação universal para gestante, 

uma vez que o consumo das fontes de iodo disponíveis na alimentação supre a recomendação. 

Diante dos estudos, reforçou que não é necessário se preocupar com a deficiência de 

iodo em regiões em que não há deficiência de iodo (regiões iodo suficientes). Para que isso 

seja garantido é importante manter a suficiência de iodo nas regiões. O cuidado deve ser 

focado em áreas e populações de risco.  

Por fim, reforçou a importância da regulação e que a mesma pode ser revista, mas não 

afrouxada para outros tipos de sal.  

  



 Compromissos do setor produtivo com a política de iodação do sal e demandas 

regulatórias das indústrias – Indústria Salineira 

 

Os representantes da Indústria Salineira apresentaram suas demandas e destacaram a 

necessidade de ampliação as ações de fiscalização de forma a abranger também os sais 

importados e sais de outras empresas que não fazem parte do setor organizado. Também 

reafirmaram o compromisso com a agenda e reforçaram a necessidade de iodação dos sais 

para consumo humano e que o sal refinado não deve ser visto com vilão quando comparado 

aos sais gourmet.  

 

 Revisão do monitoramento da iodação do sal nas indústrias e mercado e metodologias 

para a avaliação populacional da ingestão de iodo no Brasil – Eduardo Nilson (CGAN/MS) 

 
Eduardo, representante da CGAN/MS, trouxe alternativas para o monitoramento 

populacional com relação às crianças em idade escolar. Destacou que este monitoramento 

pode ser associado a outros inquéritos populacionais (pesquisas paralelas e públicos 

diferentes) e também com menor com menor amostragem, a partir de sítios sentinela, 

hospitais/maternidades, ente outros. 

Destacou ainda, critérios mínimos para o monitoramento e que deve ser considerado o 

aprendizado da Pnaisal com relação: 

a. Ao tamanho da amostra – a necessidade de representatividade estadual deve ser 

avaliada; 

b. Ao tempo de realização da coleta de dados; 

c. À uma única instituição responsável, destacando a oportunidade para estudos 

multicêntricos; 

d. À necessidade de laboratórios com capacidade analítica; e 

e. Ao custo muito elevado para realização do estudo. 

 

Ao final de sua fala trouxe alguns questionamentos sobre futuros estudos/inquéritos: 

a. Qual público(s) alvo? 

b. Qual periodicidade? 

c. Qual metodologia e amostragem?  

d. Qual a estimativa de custo? 

 

 Comentários Gerais 



 

 Ângela, representante da GGALI/Anvisa, comentou que o monitoramento da 

iodação do sal poderia ser com foco nas regiões/estados em que o problema de 

DDI é maior. Comentou também que deve ser pensada a sobreposição de dados que são 

monitorados.  

 Os representantes da Indústria Salineira e o professor Juraci comentaram a importância de 

se manter o monitoramento e focar na questão da qualidade dos dados que são 

analisados.  

 IGN reforçou que apesar da metodologia de analise de iodo do sal está bem 

estabelecida, é importante que sejam laboratórios bem conceituados e ter cautela 

com laboratórios da rede privada. 

 Os representantes da Anvisa destacaram que o Instituto Adolf Lutz (IAL) tem um 

programa de credenciamento de laboratórios. 

 Ângela, representante da GGALI/Anvisa, comentou que as visas são orientadas a 

focar nas empresas de produção local. Trouxe que o foco de inspeção nas 

empresas continua, direcionando esta inspeção para aquelas empresas que tem 

problemas de qualidade e apresentaram não conformidade nas inspeções 

anteriores. A estrutura de fiscalização pode continuar eficiente, mas menos 

onerosa. 

 Leonardo, representante da GGMON/Anvisa, trouxe que a estratégia para 

definição das amostragem é que a mesma não seja focada somente nas empresas 

lideres de mercado. 

 Os representantes da Indústria Salineira comentaram sobre a importância de 

monitorar os diferentes tipos de sal (sais gourmet, não iodados) disponíveis no 

mercado e reforçaram que o consumo e a entrada desses sais no mercado está 

cada vez maior e precisa ser regulado. Ângela, representante da GGALI/Anvisa, 

comentou que esse ponto está contemplado na agenda regulatória. 

 Ângela, representante da GGALI/Anvisa, ressaltou que é necessário definir o 

posicionamento da Comissão acerca da iodação de sais gourmet comercializados 

no Brasil. 

 Sobre esse tema, Ângela, representante da GGALI/Anvisa, comentou que 

esses produtos têm uma característica diferenciada e um público 



especifico, sendo necessária uma definição de como enxergar esse tipo de 

produto, pois em termos de saúde pública tem-se um problema e o que 

fazer com que esse produto seja Iodado é um grande enfrentamento e 

pode não ser o caso. Além disso, trouxe que existem outras questões 

quanto ao padrão de identidade e qualidade que precisam ser discutidas. 

Trouxe que seria razoável liberar o sal de maior granulosidade da iodação 

devido à dificuldade de monitoramento. Por fim, destacou que o 

posicionamento da Anvisa é que todo sal seja iodado, mas que a fiscalização 

da entrada de sal importado para comercialização no Brasil ainda não é 

prioridade e é necessário avaliar como será realizada. 

 Eduardo, representante da CGAN/MS, comentou que a Comissão tentará 

chegar num posicionamento e reforçou que isto vai além da iodação, tendo 

em vista que alguns sais (de rocha, por exemplo) trazem alegações de 

saúde que não são cientificamente comprovadas.  

 Professor Juraci relatou que, do ponto de vista epidemiológico, o consumo 

do sal gourmet (não iodado) não altera a ingestão de iodo pois o indivíduo 

tem outras fontes de consumo de sal.  

 Eduardo Tomimori, representante do IGN, reforça que todo sal para o 

consumo humano deve ser iodado. 

 Os representantes da Indústria Salineira reforçam que não são contra esse 

sal, mas existe uma preocupação quanto a não iodação dos mesmos. 

Ressaltam que até julho de 2017 entraram 6,5 toneladas no Brasil e a venda 

é realizada sem a iodação. 

 Leonardo sugeriu incluir outros setores da Anvisa: 

 Gerência de Inspeção e Fiscalização de Alimentos – GIALI 

 Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária – GGFIS 

 Professor Juraci trouxe que os inquéritos e pesquisas não podem deixar de trazer o retrato 

do Brasil como um todo e ao mesmo tempo abordar regiões específicas. O retrato por 

região já seria suficiente, contudo, alguns estados necessitam de olhar cauteloso 

(Amazonas, por exemplo). Destaca que pesquisas num sistema de sentinelas poderiam ser 

mais viáveis. Ainda, trouxe que considerando a necessidade de se estudar regiões e 

estados específicos, acredita que a periodicidade das pesquisas deve ser de 3 anos, 



destacando que elas devem atender primeiramente questões operacionais de avaliação da 

política para aprimoramento e mudanças, se for o caso.  Comentou que um estudo 

multicêntrico poderia comprometer a qualidade da pesquisa, fazendo-se necessários 

muitos ajustes. Traria benefícios com relação ao tempo de execução da pesquisa e na sua 

qualificação, mas não reduziria custos. 

 Nesse sentido, Eduardo, representante da CGAN/MS, comentou sobre a 

possibilidade de o monitoramento da deficiência de iodo ser incluída como 

módulo da Pesquisa Nacional de Saúde do escolar (Pense), contudo, ser cauteloso 

com relação à coleta e análise de dados biológicos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Comentou ainda sobre a necessidade de pensar em 

locais vulneráveis tanto pelo excesso como pela deficiência de iodo além da 

necessidade de avaliação do público escolar e gestantes. 

 Eduardo Tomimori, representante do IGN, destacou a importância de ser feito um 

escopo com relação à amostragem necessária para as pesquisas.  

 Os representantes da Indústria Salineira destacaram a importância da agenda de 

iodação do sal ser conhecida e reconhecida pela população e profissionais de 

saúde. 

 Nesse sentido, Eduardo Tomimori, representante do IGN, questionou sobre 

quais as vias e estratégias de comunicação acerca da importância do 

consumo de sal iodado pela população.  

 Eduardo, representante da CGAN/MS, destacou que a CGAN apresenta diferentes 

vias de comunicação (Segundeira, Redenutri, Portal Saúde Brasil, Asbran, etc.) e 

que as mesmas serão utilizadas para a demanda mencionada.  Nesse âmbito 

destacou a importância de o tema ser fortalecido externamente para fortalecer a 

demanda internamente, com destaque para a parceria do IGN nesse sentido e 

também da necessidade de contato com entidades médicas para fortalecer a 

agenda. 

 Eduardo, representante do IGN, trouxe a preocupação da retirada do iodo em 

suplementos alimentares. 

 Os participantes destacaram a importância de manutenção de suplementos com 

iodo para manejo clínico quando há deficiência.  

 Eduardo, representante da CGAN/MS, traz a importância de se manter disponível 

no mercado o suplemento de iodo, porém discutir o quanto manter e qual o 

público especifico com mediante recomendação médica. Não é uma 



recomendação universal, mas no caso de necessidade. Este também foi o 

entendimento da Comissão. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

 

 Trabalhar numa proposta de pesquisa em conjunto com o professor Juraci: 

o Escopo: data para envio pelo professor Juraci até 06 de setembro de 2017. 

o Coletar sugestões da Anvisa para essa proposta – no sentido de coletar 

subsídios para a revisão do monitoramento para 2018. 

 Divulgar materiais sobre importância do consumo de sal iodado e reforçar as 

estratégias de comunicação da agenda de prevenção das deficiências por distúrbio 

de iodo. 

 Agendar conversas com sociedades médicas para fortalecimento da importância do 

consumo de sal iodado. 

 Manter regularidade das reuniões da Comissão. 

 Incluir nas reuniões da Comissão representantes da Gerencia de Laboratórios e 

Saúde Pública da Anvisa. 

 Discutir a legislação para outros sais no âmbito da agenda regulatória da Anvisa. 

 Revisar, em conjunto com a Anvisa, o Manual Técnico Operacional do Pró-Iodo. 

 Consultar especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a 

perspectiva de revisão do documento com recomendações nutricionais de ingestão 

de micronutrientes. 

 Divulgar os resultados da Pnaisal de maneira contextualizada com a política de 

iodação do sal. 

 Estabelecer grupo de trabalho eletrônico para desenhar modelo de 

monitoramento populacional do iodo. 

 Discutir e estabelecer recomendação da Comissão sobre o consumo do sal 

Gourmet. 

 Consultar o IBGE sobre a possibilidade de incluir a coleta de urina para avaliar 

iodúria na Pense. 

 Compartilhar dados internacionais para suplementação do Iodo e a partir de tais 

dados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Programação 

 

 

 

 
MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇAO-GERAL DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇÃO 

 
XV Reunião Ordinária da Comissão Interinstitucional para Prevenção e Controle dos 

Distúrbios por Deficiência de Iodo 
 

 
Data: 09 de agosto de 2017 
Local: Fiocruz, Bloco Educacional, 1º andar, Sala 07. 
Horário: 09h00 às 17h00 

 
PROGRAMAÇÃO 

 

Horário Atividade 

09h00 – 09h30 
Eduardo Nilson (CGAN/MS): Boas-vindas e apresentação dos 
participantes. 

09h30 – 10h00 
Eduardo Nilson (CGAN/MS): Prevenção e controle dos Distúrbios por 
Deficiência de Iodo (DDI) e consumo de sódio no Brasil. 

10h00 – 10h30 
GGMON/Anvisa: Metodologia de monitoramento da iodação do sal no 
Brasil: amostragem, método e principais dificuldades. 

10h30 – 10h45 Comentários e Perguntas 

10h45 – 11h15 
Iodine Global Network (IGN): Situação dos distúrbios por deficiências de 
iodo no Brasil e no mundo em diferentes públicos e prioridades para 
prevenção e controle dos DDI. 

11h15 – 11h45 

Indústria salineira:  
Compromissos do setor produtivo com a política de iodação do sal. 
Demandas regulatórias das indústrias. 

11h45 – 12h00 Comentários e Perguntas 

12h00 – 14h00 ALMOÇO 

14h00 – 16h00 

Discussão em grupo: 
Revisão do monitoramento da iodação do sal nas indústrias e mercado; e 
Metodologias para a avaliação populacional da ingestão de iodo no 
Brasil. 

16h00 – 16h30 Comentários e Perguntas 

16h30 – 17h00 Discussão de próximos passos e encaminhamentos. 

 

 


