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Iodo, Tiróide e Insuficiência Cardíaca. 

1. Introdução 

A manutenção da saúde depende de uma dieta com quantidades adequadas dos vários 

nutrientes, em especial de vitaminas e minerais, promotores de um funcionamento 

efectivo dos processos fisiológicos. O organismo necessita normalmente de quantidades 

relativamente pequenas, da ordem dos miligramas ou microgramas, destes elementos 

essenciais. A sua deficiência, porém, tem consequências devastadoras para a saúde, sendo 

no caso do iodo, do ferro e da vitamina A, responsável por morbilidade e mortalidade 

global bastante significativa.*» 

O iodo atinge a cadeia alimentar proveniente dos solos, isto é, o iodo presente nos 

oceanos volatiliza-se quando da evaporação da água e é depositado nos solos com a 

precipitação. Desta forma, as regiões costeiras são habitualmente mais ricas neste 

elemento do que as regiões montanhosas consideradas mais pobres.»' 

As fontes alimentares de iodo são diversas, porém a sua concentração na maioria dos 

alimentos é pequena. Os alimentos de origem marinha concentram iodo da água do mar 

e, consequentemente, são os mais ricos neste oligoelemento.«^> A carne, ovos e produtos 

lácteos reflectem a quantidade de iodo presente na água e forragens, verificando-se uma 

concentração importante de iodo no leite por suplementação da alimentação animal e por 

contaminação do mesmo com desinfectantes iodados.<2>4> A quantidade de iodo presente 

nos cereais, frutos e vegetais não é muito relevante, reflectindo a concentração deste nos 

solos, águas de irrigação e fertilizantes. Os produtos processados contêm iodo 

principalmente a partir dos aditivos alimentares, tais como o iodato utilizado no fabrico 

do pão e a eritrosina utilizada como corante. Em alguns países recorre-se à utilização de 

sal iodado como forma de suplementação.'2^ 

O iodo dos alimentos encontra-se principalmente na forma inorgânica (D que é quase 

completamente absorvida no estômago e duodeno. É depois transportada no plasma 
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ligada a proteínas, sendo rapidamente captada pela tiróide, rins, glândulas salivares, 

mucosa gástrica e glândulas mamárias.*» O iodo em excesso é excretado na sua maioria 

na urina (85 - 90%) e também em pequenas quantidades nas fezes e suor.<6> 

A utilização do iodo pelo organismo pode ser afectada por diversos factores, 

nomeadamente pelos bociogénios alimentares, minerais, vitaminas e oligoelementos, e 

pela sua biodisponibilidade nos vários alimentos/® 

Os bociogénios são substâncias capazes de reduzir a captação de iodo pela tiróide e 

alterar o seu metabolismo, desempenhando um importante papel na etiologia da 

deficiência de iodo, sendo a sua acção mais notória em zonas deficientes neste 

elemento."5'7) 

As necessidades fisiológicas de iodo variam em função da idade, sexo, gravidez e 

aleitamento. Assim, as necessidades são de 50 - 90 ug/dia dos 0 aos 6 anos de idade, 120 

ug/dia dos 7 aos 10 anos de idade, 150 ug/dia em adolescentes e adultos, e 200 ug/dia 

em grávidas e aleitantes.'8^» 

A quantidade total de iodo no organismo corresponde a cerca de 10 a 50 mg num 

adulto^, estando a sua maioria concentrada na tiróide (2 - 20 mg), sob a forma de 

percursores das hormonas tiróideias, das quais o iodo é o principal constituinte estrutural. 

São necessários aproximadamente 60 - 100 ug de iodo diário para a síntese adequada das 

mesmas,<2.10> representando o iodo cerca de 65% do peso da tiroxina (T4) e 59% da 

triiodotironina (T3), contribuindo para a eficiência hormonal biológica."1) 

A tiróide apresenta-se assim como a única glândula endócrina dependente de um 

micronutriente, o iodo, essencial para uma adequada produção hormonal, sendo que em 

circunstâncias normais esta capta cerca de 20% do iodo disponível.00* 

No entanto, a capacidade da tiróide para armazenar iodo, o tempo de vida 

relativamente longo das hormonas tiróideias no sangue, e a capacidade da glândula em se 

ajustar aos fornecimentos irregulares deste elemento, asseguram um constante 

fornecimento hormonal aos órgãos e tecidos. Isto apesar de a ingestão diária de iodo 
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variar largamente, podendo atingir desde 50 ug/dia em áreas deficientes até 500 ug ou 

mesmo 1000 ug/dia através da contaminação dos alimentos e utilização de 

medicamentos e outras soluções iodadas.<10>12> 

Porém, quando o fornecimento diário de iodo se mantém abaixo das necessidades 

mínimas durante um longo período de tempo, a adaptação por parte dos mecanismos de 

regulação deixa de ser suficiente e assim surgem as consequências da deficiência de iodo, 

que incluem um desenvolvimento físico e mental anormal, bócio, hipotiroidismo, e em 

casos mais severos cretinismo, diminuição da fertilidade e aumento da taxa de 

mortalidade perinatal e infantil.»3.14) 

A deficiência de iodo é, hoje em dia, um dos maiores problemas de Saúde Pública 

atingindo cerca de 1571 milhões de pessoas em 118 países. É ainda considerada como 

uma das causas de atraso mental mais fácil de prevenir no mundo."4. IS> Vários estudos 

indicam a existência de uma alta prevalência desta deficiência em muitos países da 

Europa, apresentando Portugal uma deficiência moderada principalmente localizada no 

Interior Centro do país."-». >© Em 1990, a OMS e a UNICEF assumiram como um dos seus 

principais objectivos a eliminação da deficiência de iodo até ao ano 2000.<17> 

Em contrapartida, quando o fornecimento de iodo se torna excessivo, poderão surgir 

como consequências hipertiroidismo e ainda bócio e hipotiroidismo/13) 

Quer o hipotiroidismo, quer o hipertiroidismo poderão surgir sem que haja qualquer 

irregularidade na ingestão de iodo, sendo estas patologias causadas por problemas 

endócrinos.*12) 

As doenças da tiróide podem manifestar-se por alterações qualitativas ou 

quantitativas da secreção hormonal, por um aumento do volume da glândula, ou por 

ambos."» 

O aumento da glândula tiróideia surge quando um ou mais factores levam à redução 

da capacidade da tiróide para secretar hormonas em quantidade suficiente para satisfazer 

as necessidades dos tecidos periféricos. Isto leva a um aumento da secreção de tirotropina 
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(TSH), com um consequente aumento da massa funcional e da actividade celular.(12) O 

bócio é denominado de endémico quando presente em mais de 10% da população de uma 

área geográfica definida, em que normalmente a ingestão de iodo, medida através da sua 

excreção urinária, se apresenta inferior a 100 ug/dia.<18> 

O bócio pode ser classificado como difuso ou nodular, apresentando-se esta 

nodularidade sob a forma de um único nódulo ou multinodular. O bócio nodular é um 

dos problemas endócrinos mais comum dos dias de hoje, sendo frequente nos indivíduos 

idosos e variando a sua prevalência em grande parte com a ingestão de iodo. Isto é, em 

áreas deficientes em iodo a prevalência de bócio é muito elevada, podendo atingir os 90%. 

Em contrapartida, em áreas em que o aporte é adequado o bócio poderá surgir por uma 

sobrecarga excessiva de iodo."8» 

O hipotiroidismo corresponde a uma síntese insuficiente de hormonas tiróideias, em 

que o dado analítico mais evidente é um aumento de TSH através de mecanismos de 

regulação da tiróide: autoregulação pelo iodo e modulação pela TSH. Uma diminuição da 

concentração sérica de T4 e T3 abaixo dos valores mínimos normais ocorre quando a 

deficiência de iodo se torna mais severa."» O hipotiroidismo é mais frequente entre os 30 

e os 60 anos de idade, em especial nos indivíduos idosos, surgindo duas vezes mais no 

sexo feminino do que no masculino.»9-20> A sintomatologia apresentada por estes doentes é 

bastante heterogénea dependendo dos hábitos alimentares e de características genéticas 

subtis.»» 

O hipertiroidismo, pelo contrário, corresponde à síntese excessiva de hormonas 

tiróideias. É uma doença relativamente comum, surgindo cerca de 4 a 8 vezes mais nas 

mulheres do que nos homens, com maior incidência entre a 3a e a 4a década.<20> Porém, as 

consequências patológicas de um excesso de iodo, normalmente devido à utilização de 

medicamentos ricos neste ou à exposição a contrastes radiológicos, só se manifestarão se 

existir uma autoregulação deficiente, podendo levar a bócio com ou sem hipotiroidismo, 
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ou uma autoregulação ausente, conduzindo a tirotoxicose.<I3> Assim, surgem as patologias 

denominadas de hipotiroidismo e hipertiroidismo induzidos pelo iodo. 

O hipotiroidismo induzido pelo iodo é caracterizado por uma elevação da TSH com 

bloqueio da oxidação de iodo e da síntese hormonal. Este quadro é rapidamente reversível 

após supressão do aporte excessivo deste oligoelemento. A frequência e expressão desta 

patologia são influenciadas por diversos factores, nomeadamente, o meio-ambiente 

(aporte diário de iodo elevado), a idade (os idosos são um dos grupos de risco), o estado 

tiroideu subjacente e a existência ou não de certas patologias extratiróideias."» 

O hipertiroidismo induzido pelo iodo é definido por uma redução da TSH com 

aumento da T4 e da T3, sendo mais prevalente no sexo masculino. A sua frequência é 

também influenciada pelo meio-ambiente (suplementação em iodo em zonas deficientes), 

pela idade (efeito favorecedor), por patologias tiróideias subjacentes e pela natureza do 

aporte excessivo de iodo.<n> 

Nos indivíduos idosos, a expressão e sintomatologia quer de hipo, quer de 

hipertiroidismo é habitualmente pouco evidente, denominando-se inclusive de apatético. 

O seu difícil diagnóstico deve-se sobretudo à similaridade dos sintomas do 

envelhecimento com os verificados nestes quadros, à excepção de uma disfunção 

cardiovascular que poderá ser agravada em ambas as patologias."9-20>21> 

As hormonas tiróideias exercem a sua acção sobre numerosos processos metabólicos 

dos sistemas fisiológicos, sendo a função cardíaca particularmente susceptível aos seus 

efeitos, podendo-se desenvolver um quadro de sintomatologia cardíaca ou o agravamento 

de uma doença cardíaca preexistente."2.20>22> 

A acção destas hormonas no sistema cardiovascular pode exercer-se através de 3 

mecanismos: directamente por efeitos a nível das células cardíacas, indirectamente por 

interacções com o Sistema Nervoso Simpático através das catecolaminas, e por alteração 

da circulação periférica e metabolismo energético. <22>23> 
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A T4 e a T3 estimulam o metabolismo basal, implicando uma maior distribuição de 

oxigénio aos tecidos e uma maior remoção de energia libertada. Isto requer um maior 

débito cardíaco, cuja regulação irá posteriormente determinar alterações a nível das 

resistências vasculares, da pressão arterial e do trabalho cardíaco.<24> A T3 possui ainda um 

efeito inotrópico e cronotrópico positivo que contribui também para um aumento do 

débito cardíaco e do trabalho do ventrículo esquerdo, podendo apresentar os doentes uma 

diminuição da tolerância ao exercício e insuficiência cardíaca.*22-23>24> 

A insuficiência cardíaca (IC) é um complexo síndrome clínico que se define como um 

estado patofisiológico no qual uma anormalidade da função cardíaca é responsável pela 

incapacidade do coração em bombear sangue a um ritmo proporcional às necessidades 

dos tecidos metabolizantes, sem aumento da pressão de enchimento. Assim, caracteriza-se 

por um funcionamento anormal do ventrículo esquerdo e da regulação neuro-hormonal, 

acompanhado por uma intolerância ao esforço, retenção de fluídos e por uma esperança 

de vida reduzida/2® 

A IC corresponde à principal complicação das doenças cardíacas. É uma patologia 

relativamente comum, sendo mais frequente em indivíduos idosos. 

A severidade deste síndrome é avaliada clinicamente, entre outros, pela relação entre 

sintomas e quantidade de exercício necessária para os provocar. Assim, segundo a New 

York Heart Association (NYHA) a IC classifica-se em quatro classes: 

^ classe I: sem limitações; a actividade física vulgar não provoca fadiga, dispneia ou 

palpitação; 

% classe II: ligeira limitação da actividade física; os doentes estão confortáveis a 

descansar, a actividade física vulgar provoca fadiga, palpitação, dispneia ou angina; 

^ classe III: limitação marcada da actividade física; apesar de os doentes se 

encontrarem confortáveis em repouso, menos do que uma actividade vulgar conduzirá a 

sintomas; 
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Q> classe IV: incapacidade de levar a cabo qualquer actividade física sem desconforto; 

os sintomas de IC estão presentes mesmo em repouso.<25> 

As manifestações clínicas deste síndrome são variadas dependendo de diversos 

factores, nomeadamente, a idade, a extensão e taxa de deterioração da performance 

cardíaca, a etiologia da doença cardíaca e causas precipitantes.»3) Estas causas são 

responsáveis por cerca de 50 a 90% dos episódios de IC, sendo exemplos das mesmas o 

não cumprimento de um plano alimentar com baixo teor de sódio e a existência de 

desordens endócrinas como é o caso das patologias tiróideias.'23' No entanto, a IC como 

consequência de hipo ou hipertiroidismo torna-se mais evidente na presença de uma 

doença cardíaca intrínseca. Porém, em certos casos, em especial indivíduos idosos com 

hipertiroidismo apatético, a IC pode surgir como única manifestação clínica. O 

hipotiroidismo pode também ser a única causa de IC quando as necessidades metabólicas 

não podem ser satisfeitas pela existência de um débito adequado.'22.23-2* 

Em suma, a IC apresenta elevada prevalência em populações idosas, tal como acontece 

com o hipotiroidismo, mesmo que assintomático. Para além disso, existe relação entre 

alterações da função tiróideia e a função cardíaca. Acresce ainda que doentes com IC, 

particularmente aqueles com síndrome mais severo, são tratados com diuréticos que 

poderão ter um efeito espoliador de iodo. 

Com este trabalho pretendemos quantificar a ingestão de iodo em doentes com IC, 

verificar as relações entre esta e o eventual desenvolvimento de patologias tiróideias, e sua 

relação com a severidade da IC. 
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2. Objectivos 

Foram objectivos deste trabalho: 

1. avaliar a ingestão de iodo numa população com insuficiência cardíaca, através da 

aplicação de um questionário de frequência de consumo validado por diário 

alimentar; 

2. Verificar a possível relação entre ingestão de iodo, patologia tiróideia e 

insuficiência cardíaca. 

3. Material e Métodos 

Este estudo foi dividido em duas fases. Na Ia fase procedeu-se à recolha de dados 

antropométricos, realização de um questionário de frequência de consumo aos 6 meses 

anteriores e solicitação para o preenchimento de um diário alimentar de 5 dias. Procedeu-

se, ainda nesta fase, à avaliação do quadro clínico, da fracção de ejecção do ventrículo 

esquerdo e da morfologia e função tiróideias. Na 2a fase, passados 6 meses, procedeu-se a 

nova aplicação do questionário e preenchimento de um segundo diário alimentar. 

3.1.Amostra 

A amostra foi obtida aleatoriamente a partir de doentes que frequentam a consulta 

externa de Insuficiência Cardíaca do serviço de Medicina III do Hospital de S. João. 

Iniciaram a primeira fase do estudo 61 doentes, tendo terminado ambas as fases 46 

doentes, dos quais 41,3% (19) do sexo feminino e 58,7% (27) do sexo masculino, com a 
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idade (média ± desvio-padrão) de 66,98 + 10,3 anos, compreendida entre os 35 e os 84 

anos de idade. 

Dos 15 doentes excluídos entre a Ia e a 2a fase, dois receberam alta da consulta, um 

apresentou hipotiroidismo necessitando de medicação, quatro faleceram, e oito não 

compareceram quando convocados para a 2a avaliação. 

3.2. Avaliação da ingestão de iodo 

A ingestão alimentar de iodo foi avaliada mediante o preenchimento de 2 

questionários de frequência de consumo (QFC) (Anexo 1) semi-quantitativos, de 

administração indirecta, separados por um intervalo de 6 meses por forma a cobrir um 

ano de consumo. Este questionário inclui uma lista de 72 itens de alimentos, crus e/ou 

cozinhados, associados segundo as semelhanças da sua composição nutricional. Inclui 

ainda uma chave de 9 frequências de consumo possíveis, variando desde "nunca" até "6 

ou mais vezes ao dia", e permitindo a escolha entre 3 porções médias para cada alimento, 

cuja visualização foi auxiliada através da utilização de um manual fotográfico, "Manual 

de Quantificação de Alimentos". (26> 

A lista de alimentos utilizada foi seleccionada a partir da 'Tabela de Composição de 

Alimentos" de McCance e Widdowson «*>, tendo em conta aqueles que forneciam iodo e 

que poderiam ser consumidos pela população em causa. Por forma a atingir este último 

aspecto, foi realizado um teste-piloto (Anexo 2) a 6 doentes também frequentadores da 

consulta de Insuficiência Cardíaca. 

Não foi utilizada para a criação do QFC a "Tabela de Composição de Alimentos 

Portugueses", uma vez que esta não inclui uma grande variedade de alimentos com teor 

de iodo, nem apresenta alimentos cozinhados.»8' 

Para o cálculo da ingestão de iodo em ug/dia, transformou-se a frequência de 

consumo em valores médios diários e multiplicou-se pela porção média escolhida e pelo 
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teor em iodo (ug) por 100 grama de alimento, bem como, quando necessário, por um 

factor de variação sazonal para alimentos consumidos por épocas. O valor da ingestão de 

iodo utilizado neste estudo corresponde à média aritmética dos dois QFC. 

Os alimentos cuja frequência de consumo era indicada como sendo "nunca" ou 

"raro" não foram incluídos no cálculo da ingestão nutricional do respectivo indivíduo. 

A duração média da entrevista rondou os 45 minutos, onde se procedeu, entre outros 

aspectos, à aplicação do QFC, com prévia recolha de uma breve história alimentar que 

nos auxiliasse nesta avaliação, e à explicação detalhada do preenchimento de um diário 

alimentar (DA). 

O DA (Anexo3) foi o método escolhido para validar o QFC, tendo sido solicitado aos 

doentes o preenchimento de dois DA de 5 dias (2 de fim-de-semana e os restantes 3 de 

semana) após a aplicação do QFC e distanciando entre si os mesmos 6 meses. Porém, 

devido à inexistência no programa informático utilizado de variados alimentos 

consumidos pela população em estudo, o DA introduzido foi de apenas 3 dias (um de fim-

de-semana e 2 de semana). As instruções para o preenchimento dos DA foram fornecidas 

oralmente no final da entrevista, como já foi referido, e também por escrito 

acompanhando o mesmo. Os alimentos consumidos nas 24 horas dos dias em questão 

eram registados no DA, descriminando o tipo e quantidade de alimento, a confecção 

utilizada, o local e horário da refeição. 

A conversão em nutrientes foi realizada através do programa informático "Microdiet 

9.0® ", cujos dados são obtidos a partir da "Tabela de Composição de Alimentos" de 

McCance e Widdowson.<27> 

3.3. Avaliação antropométrica 

Avaliaram-se o peso e a altura dos doentes e com base nestas medições procedeu-se ao 

cálculo do índice de massa corporal (IMC), em que IMC = Peso (Kg) /Altura2 (m). 
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Os valores de IMC foram posteriormente distribuídos segundo a classificação de 

Garrow. 

Utilizou-se, para a realização da avaliação antropométrica, uma balança com craveira 

incorporada. 

3.4.Avaliação da função e morfologia tiróideia e função cardíaca 

A função da glândula tiróideia foi avaliada mediante o doseamento de tiroxina livre 

(T4), triiodotironina (T3) e de tirotropina (TSH) no sangue. O doseamento destas 

hormonas foi considerado dentro da normalidade se os valores apresentados se 

encontrassem dentro dos seguintes limites: 6,4 - 11,8 ug de T4/dl; 0,8 - 2,0 ng de T3/dl; 

e 0,5 - 3,1 mU de TSH/dl, estipulados pelo Laboratório de Radioisótopos da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto. 

A morfologia da tiróide foi avaliada através de ecpgrafia tiróideia, classificada em 

normal e anormal, de acordo com a presença ou não de dimensões tiróideias aumentadas 

ou de alterações estruturais (bócio difuso ou nodular). 

A função cardíaca destes doentes foi avaliada por ecocardiografia bidimensional, 

utilizando-se a fracção de ejecção do ventrículo esquerdo (FEVE) como indicador da 

função do mesmo. A Insuficiência Cardíaca foi classificada segundo os critérios da NYHA 

em classe I, II, III e IV. Por se encontrar associada à severidade de IC, verificou-se também 

a dose de diurético - furosemida - administrada aos doentes. 

3.5. Outros dados 

Além dos aspectos anteriormente referidos foram ainda recolhidos os seguintes dados: 

nome, idade, sexo, profissão, actividades extra-profissionais, morada e grau de 

escolaridade. 
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3.6. Tratamento estatístico dos dados 

Os dados provenientes dos DA foram codificados, tratados e transformados em 

nutrientes no programa Microdiet 9.0®. 

O tratamento estatístico foi realizado nos programas Excel 97® e SPSS 8.0®. 

A validação dos QFC foi efectuada através da obtenção dos coeficientes de correlação 

de Pearson entre as médias aritméticas dos dois inquéritos administrados e as dos dois DA 

preenchidos. Para uma validação mais correcta foram ainda definidos tereis de ingestão 

para ambos os métodos, calculados de acordo com a distribuição de frequências obtidas, 

classificando-se os indivíduos segundo esses mesmos tereis, de forma a obter a 

percentagem de concordância relativa entre o QFC e o DA. 

Foram estudadas as relações existentes entre a presença de bócio e as características 

dos doentes (idade, sexo, IMC, classe NYHA, FEVE, dose de furosemida, ingestão de iodo e 

hormonas tiróideias - T3, T4, TSH). A variável dependente (ecografia tiróideia) foi 

estratificada em dois grupos - aqueles que apresentavam ecografia tiróideia normal e os 

que apresentavam ecografia anormal (bócio multinodular ou difuso). 

De entre as variáveis independentes, estratificou-se a ingestão de iodo em dois grupos 

de acordo com as necessidades mínimas diárias, isto é, < 150 ug/dia e > 150 ug/dia. 

Para comparação das diferenças entre os grupos foram utilizados o teste de Student 

para amostras independentes com o teste de Levene para análise da variância, para 

variáveis numéricas; o teste de Mann-Whitney para variáveis discretas ou variáveis 

contínuas que não cumpriram as assumpções necessárias para o teste de Student; e o teste 

do Chi-quadrado (likelihood ratio) para variáveis categóricas. 

Na análise multivariada utilizou-se a regressão logística. Seleccionaram-se, para 

inclusão no modelo, todas as variáveis que não apresentavam, entre si, correlações 

clínicas evidentes ou estatisticamente significativas. Este procedimento teve como 

objectivo impedir fenómenos de colinearidade que invalidariam os resultados. Para o 
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estudo das relações entre as variáveis independentes numéricas utilizou-se a correlação 

de Pearson. 

Os resultados são apresentados como média ± desvio-padrão (DF) para as variáveis 

contínuas, como mediana e "interquartil-range" (IQR) para variáveis discretas, e como 

percentagem para variáveis categóricas. 

Na interpretação dos resultados considerou-se como estatisticamente significativo um 

p < 0,05. 
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4. Resultados 

4.1. Descrição da amostra 

Dos 46 indivíduos que concluíram o estudo, 19 (41,3%) eram do sexo feminino e 27 

(58,7%) do sexo masculino, todos de raça caucasiana. As suas idades estavam 

compreendidas entre os 35 e os 84 anos, sendo a idade (média ± desvio-padrão) de 66,98 

± 10,33 anos. Em relação ao grau de escolaridade verificou-se que 9 (19,6%) dos doentes 

não sabiam 1er nem escrever, 29 (63%) possuíam a instrução primária, sendo que destes 

9 (19,6%) não a tinham completa, isto é, não possuíam a 4a classe, e 8 (17,4%) tinham 

um curso liceal, sendo estes últimos todos do sexo masculino. 

4.2. Avaliação antropométrica 

A média do IMC (± desvio-padrão) no total da amostra foi de 28,52 (± 4,81) Kg/m2, 

compreendido entre 19 e 39,9 Kg/m2. A distribuição do IMC de acordo com a 

classificação de Garrow, por sexos, apresenta-se no seguinte quadro (Quadro 1). 

Quadro 1 

Grau de IMC Sexo feminino Sexo masculino Total (%) 

(Kg/m2) n % n % 

<2Õ Õ 

2 0 - 2 4 , 9 5 

25 - 29,9 7 

> 3 0 7 

O IMC (média ± desvio-padrão) no sexo feminino foi de 28,7 ± 4,89 Kg/m2, e no sexo 

masculino foi de 28,4 ± 4,84 Kg/m2. A maioria da amostra (73,6% no sexo feminino e 
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77,7% no masculino) é obesa (IMC > 25), sendo que apenas 23,9% têm peso normal, de 

acordo com a classificação utilizada. 

4.3. Avaliação da ingestão de iodo 

Calculou-se a ingestão nutricional em bruto do iodo, resultante da média aritmética 

dos dois questionários de frequência de consumo (QFC) aplicados e dos dois DA 

preenchidos. Posteriormente, por forma a validar o QFC, calculou-se o grau de correlação 

entre os dois métodos tendo-se encontrado um coeficiente de correlação de 0,797 (p = 

0,0001). De modo a confirmar esta medida de associação e avaliar a capacidade de 

ambos os instrumentos para classificar correctamente os indivíduos, dividiu-se a amostra 

por tereis de ingestão tendo-se encontrado uma percentagem de concordância de 61,3%, 

isto é, os dois métodos utilizados classificaram no mesmo tercil cerca de 60% da amostra. 

Quadro 2 

QFC DA r % de concordância por 

(medial DP) (média ± DP) tereis de ingestão entre 

o QFC e o DA 

Iodo (ug/dia) 165,66 ±72,02 146,56 ± 59,55 0,797 61,3 

Uma vez que tal se verifica, e como o número de doentes que preencheram o 2o DA 

foi reduzido (29), apenas se utilizará o QFC (entenda-se como a média dos dois QFC 

administrados) para a restante análise. 

Verificou-se uma ingestão de iodo (média ± desvio-padrão) na população em estudo 

de 165,66 ± 72,02 ug/dia, apresentando o sexo feminino uma ingestão de 148,86 ± 

62,02 ug/dia, enquanto que no sexo masculino a mesma foi de 177,47 ± 77,21 ug/dia. 

De acordo com o QFC, a contribuição de cada grupo de alimentos para a ingestão 

total média de iodo apresenta-se no Quadro 3. Assim, verifica-se uma contribuição de 
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cerca de 41 % (aproximadamente 77,09 ug/dia) por parte do grupo "Leite e produtos 

lácteos", seguindo-se-lhe o grupo "Peixes" com 32,77 % (aproximadamente 52,41 

ug/dia) e o grupo "Pão e equivalentes" com 9,43 % (aproximadamente 12,48 ug/dia). 

Seguem-se o grupo "Ovos", "Carne e produtos cárneos" e "Frutas", representando o 

grupo "Vegetais" apenas 1,6 % do total. Os grupos "Marisco" e "Gorduras", bem como 

"Maionese" e "Sal" contribuem com menos de 1% para a ingestão total de iodo. 

Quadro 3 

Grupo de alimentos Ingestão média de iodo por Contribuição (%) para a 

grupo de alimentos (ug/dia) ingestão média de iodo 

Leite e produtos lácteos 77,09 41,20 

Ovos 7,95 5,03 

Carnes e produtos cárneos 6,00 4,37 

Peixes 52,41 32,77 

Marisco 0,34 0,26 

Gorduras 1,09 0,70 

Pão e equivalentes 12,48 9,43 

Vegetais 2,25 1,60 

Frutas 5,54 4,12 

Doces 0,39 0,34 

Maionese 0,05 0,04 

Sal 0,10 0,08 

4.4. Avaliação da função e morfologia tiróideia 

Do total dos 46 doentes, apenas 30 realizaram ecografia tiróideia e 35 o doseamento 

das hormonas tiróideias. 

Dos doentes com ecografia tiróideia, 17 (56,7%) do sexo masculino e 13 (43,3%) do 

sexo feminino, 18 (60,0%) apresentaram uma morfologia normal e 12 (40,0%) uma 
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morfologia anormal, dos quais 8 possuíam bócio multinodular e 4 bócio difuso. No 

Quadro 4 poderemos observar, de acordo com o sexo, os resultados apresentados na 

ecografia. 

Quadro 4 

Ecografia tiróideia Sexo feminino Sexo masculino Total (%) 

n % n % 

Normal 8 6Ï"3 ÍÕ 58,8 60,0 

Bócio difuso 0 0 4 23,5 13,3 

Bócio multinodular 5 38,5 3 17,6 26,7 

Em relação ao doseamento das hormonas tiróideias, verificou-se que os valores séricos 

se encontraram dentro da normalidade, apresentando-se no Quadro 5 a concentração no 

plasma (± desvio-padrão) de cada uma destas, por sexo e no total da amostra. 

Quadro S 

Hormonas Tiróideias Sexo feminino Sexo masculino Total da amostra 

(tf =13) (tf = 22) 

T3(ng/dl) 1,47 ± o,34 1,46 ± 0,32 1,47 ± 0,326 

T4(ug/dl) 8,18 ± 3,85 8,44 ± 1 , 8 1 8,35 ± 2,678 

TSH(mU/dl) 1,998 ± 1,01 1,25 ± 0 , 6 4 1,53 ± 0 , 8 6 

4.5. Avaliação da função cardíaca 

A população em estudo apresenta uma fracção de ejecção do ventrículo esquerdo 

(média ± desvio-padrão) de 48,15 ± 17,84%. No sexo feminino temos uma FEVE (média ± 

desvio-padrão) de 54,21 ± 20,67%, enquanto que no sexo masculino esta é de 43,88 ± 

14,46%. No Quadro 6 apresenta-se a FEVE por grau de severidade para ambos os sexos. 
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Quadro 6 

FEVE(%) Sexo feminino Sexo masculino Total (%) 

n % n % 

< 2 5 2 10,5 2 7,4 8,7 

2 5 - 5 0 4 21,1 14 51,8 39,1 

> 5 0 13 68,4 11 40,7 52,2 

No que diz respeito à classe de Insuficiência Cardíaca, segundo os critérios da NYHA, 

encontraram-se 7 doentes em classe I, 30 em classe H e 9 em classe III, não se verificando 

nenhum caso de classe IV. No Quadro 7 é apresentada a distribuição das classes NYHA 

por sexo. 

Quadro 7 

Classe NYHA Sexo feminino Sexo masculino Total (%) 

n % n % 

I 0 0 7 25,9 15,2 

II 13 68,4 17 63,0 65,2 

m 6 31,6 3 11,1 19,6 

4.6. Avaliação da relação entre ingestão de iodo, patologia tiróideia e 

Insuficiência Cardíaca 

No quadro 8 apresentam-se as características dos doentes avaliados, com e sem 

dismorfia tiróideia, e o significado estatístico das diferenças existentes entre estes dois 

grupos. 
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Quadro 8 

Ecpgrafia normal Ecografia anormal p 

Idade (anos)* 68,56 ± 10,40 66,25 ± 7,84 0,519 

Sexo+ Feminino 61,5% 38,5% 0,880 

Masculino 58,8% 41,2% 

IMC(Kg/m2)* 27,68 ± 3,63 29,72 ± 7,06 0,372 

Classe NYHA# 2,0 (0,25) 2,0 (0,75) 0,170 

FEVE(%)* 43,88 ±17,82 55,33 ± 14,89 0,077 

Dose de Furosemida (mg/dia)* 55,56 ± 45,27 78,33 ± 45,49 0,189 

Ingestão de iodo (ug/dia)* 164,11 ±73,24 142,13 ±73,82 0,429 

Ingestão de iodo+ < 150 ug/dia 43,8% 56,3% 0,048 

>150 ug/dia 78,6% 21,4% 

T3 (ng/dl)* 1,44 ±0,35 1,50 ±0,37 0,653 

T4 (ug/dl)* 7,99 ±1,76 9,11 ±4,12 0,347 

TSH (mU/dl)* 1,74 ±0,90 0,94 ± 0,53 0,016 

* - média ± desvio-padrão 
+ - percentagem de doentes com a característica 
# - mediana (IQR) 

Utilizou-se a regressão logística para determinar a relação independente de cada 

variável estudada com as alterações morfológicas da glândula tiróideia. Não se incluíram 

neste modelo as variáveis que apresentavam correlações estatisticamente significativas 

entre si, de forma a evitar fenómenos de colinearidade que invalidariam a análise dos 

resultados da regressão logística. Assim, não foram incluídas as seguintes variáveis: IMC 

(IMC/Idade r = - 0,386; p = 0,008), Classe NYHA (classe/dose de furosemida r = 

0,474; p = 0,001), e TSH (TSH/idade r = 0,348; p = 0,04; e TSH/T4 r = - 0,421; p = 

0,015). Procedeu-se da mesma forma para as variáveis com correlação clínica evidente, 

ou seja, T4 e T3 (r = 0,315; p = 0,070). Foram então incluídas as variáveis idade, sexo, 

FEVE, dose de furosemida, ingestão de iodo e T3. 
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ou seja, T4 e T3 (r = 0,315; p = 0,070). Foram então incluídas as variáveis idade, sexo, 

FEVE, dose de furosemida, ingestão de iodo e T3. 

No quadro 9 apresentam-se os Odds ratios e seu significado estatístico para cada uma 

das variáveis incluídas no modelo. Verifica-se que apenas a dose de furosemida 

administrada tem significado independente. 

Quadro 9 

Variáveis Odds ratios 

Constante de regressão: 8,0306 (p = 0,3933) 
Modelo: x2 = 14,894 (p = 0,0211) 

Idade 0,7925 0,071 

Sexo 11,1360 0,198 

FEVE 1,1151 0,078 

Dose de furosemida 1,0614 0,039 

Ingestão de iodo 0,9878 0,180 

T3 0,1436 0,416 
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5. Discussão 

A população estudada é uma população idosa, o que confirma a elevada prevalência 

de Insuficiência Cardíaca neste grupo etário. <22> 

A avaliação antropométrica revela a existência de uma elevada percentagem de 

indivíduos (76,1 % do total da amostra) com obesidade (IMC £ 25 Kg/m2). As alterações 

resultantes do envelhecimento, como diminuição da altura por perda de massa óssea *29-3°), 

e a retenção de fluídos nos doentes com Insuficiência Cardíaca <24>, são factores que 

influenciam a determinação do IMC. Um IMC compreendido entre 22 e 25 Kg/m2 tem 

sido associado a riscos mínimos para a saúde, porém verificou-se que um aumento deste 

com a idade, numa população normal, se associa a uma menor mortalidade.*29. » Assim, 

foi considerado como desejável para indivíduos idosos um IMC entre 25 e 29.«» No 

presente estudo a população apresenta um IMC médio próximo deste limite superior, o 

que se torna muito importante uma vez que a obesidade se encontra associada ao 

desenvolvimento de várias patologias, entre as quais hipertensão e doenças cardíacas.*29'30) 

Para além disso, em doentes com IC, a obesidade surge como um factor agravante da 

sintomatologia.*31) Num estudo realizado em idosos, em Vila Franca de Xira, verificou-se 

uma prevalência de obesidade (definida pelos autores como um IMC > 30 Kg/m2) da 

ordem dos 20%, sendo maior nas mulheres do que nos homens.*29) Estes valores são 

inferiores aos obtidos no nosso trabalho, em que 32,6% da população apresenta tun IMC 

> 30 Kg/m2, mantendo-se uma maior prevalência no sexo feminino. Aliada à tendência 

para a retenção de líquidos por parte destes doentes, o que provoca um aumento do peso 

corporal, temos uma diminuída tolerância ao exercício, o que contribui para a elevada 

prevalência de obesidade nesta população. Este aspecto verifica-se também nos idosos de 

Vila Franca de Xira, em que os autores relacionam a sua obesidade mais com uma 

reduzida actividade física, do que com uma alimentação excessiva. <32> 

A avaliação da ingestão de iodo nesta população foi realizada mediante a 

administração de dois questionários de frequência de consumo (QFC). Este questionário 

apresenta-se como um método simples, de baixo custo, de rápida e fácil aplicação, sem 

sobrecarregar os indivíduos participantes. Estas vantagens permitem que o QFC seja um 
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método bastante utilizado em estudos epidemiológicos em que se pretende verificar a 

associação entre dieta e doenças crónicas.*33. 34> Porém, tem como desvantagens ser 

limitado pela existência de uma lista de alimentos; possuir um nível de imprecisão 

quando da estimação da ingestão individual de um dado nutriente, sendo capaz de 

distribuir correctamente os indivíduos quando em grupos de ingestão; e ser dependente 

da memória dos participantes/33- 3S> 

De forma a verificar se os resultados obtidos são verdadeiros é essencial a comparação 

com outros métodos de avaliação nutricional, ou seja, é necessário validar o método. O 

recurso normalmente utilizado para tal é a comparação do método em causa com um 

outro de reconhecida validade, sendo a escolha do mesmo um importante ponto-chave na 

validação.*36' Assim, para validar um QFC consideram-se, geralmente, os diários 

alimentares (DA) como o melhor e mais rigoroso método a utilizar, sendo daí 

denominado como "padrão de referência".»7' É reconhecido que um único dia de registo 

do consumo alimentar fornece pouca precisão sobre a ingestão habitual dos indivíduos, 

não tendo em linha de conta a variação, sobretudo intra-individual, do consumo. Assim, a 

validade é influenciada pelo número de dias utilizado no DA e para além disso, a 

motivação e o grau de alfabetização dos participantes conduz também a algumas 

limitações.»7' 

O nível de instrução da população em estudo é relativamente baixo, uma vez que 

19,6% não sabem 1er nem escrever e apenas 17,4 % possuem um curso liceal. Este aspecto 

reflectiu-se no preenchimento dos DA, quer por um incorrecto preenchimento destes, 

quer pelo facto de muitos doentes necessitarem da ajuda de familiares ou amigos para tal, 

o que constituía uma sobrecarga para os mesmos. O QFC torna-se assim um instrumento 

útil, pois não implica um grau de alfabetização elevado. 

Como já referido, quanto maior o número de dias, mais precisa e rigorosa é a 

estimação da ingestão alimentar.'3» Porém, há autores que defendem que 3 ou 4 dias de 

registo, se devidamente distribuídos tendo em conta a sazonalidade e as diferenças entre 

dias de semana e fim-de-semana, são um óptimo método de avaliação, apresentando 

pequenas diferenças em relação aos registos de 7 dias.*34.3S> 3T> Outra vantagem é uma 
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menor sobrecarga para os doentes, para além de que a utilização de muitos dias de registo 

pode inibir o consumo de alimentos subestimando a ingestão.'34' 

A sequência de administração utilizada, QFC/DA, está de acordo com o que se 

considera ser o ideal, ou seja, aplicar o método a ser validado antes do método de 

referência. Isto permite evitar uma comparação, por parte dos indivíduos, entre a 

alimentação dos dias de registo e a frequência habitual de consumo.<36-37> 

Para validação do QFC procedeu-se à determinação do coeficiente de correlação de 

Pearson, sendo este coeficiente uma medida de associação entre dois métodos de avaliação 

do regime alimentar, neste caso o QFC e o DA (r = 0,797; p = 0,0001). No entanto, a 

validação não deve ser feita somente através da determinação do coeficiente de 

correlação, necessitando de outras medidas para caracterizar a relação entre os dois 

métodos.'3® Assim, procedeu-se à distribuição da população em tereis de ingestão 

obtendo-se a percentagem de concordância relativa entre o QFC e o DA, isto é, ambos os 

métodos classificaram no mesmo tercil de ingestão 61,3 % da população. 

Dados fidedignos sobre consumo alimentar são um pré-requisito para estudos 

destinados a estimar a ingestão de nutrientes, como tal é importante a escolha da tabela de 

composição de alimentos a utilizar. Para este estudo a escolha recaiu sobre a "Tabela de 

Composição de Alimentos" inglesa'27), uma vez que esta apresenta um número 

considerável de alimentos, tanto em crú como cozinhados, com teor de iodo 

descriminado, sendo os dados nela contidos recentes. A "Tabela de Composição de 

Alimentos Portugueses" «® data da década de 60, incluindo um número reduzido de 

alimentos com teor de iodo descriminado e não possuindo alimentos cozinhados, o que 

constituiu dificuldades à sua utilização. O aspecto da preparação culinária é muito 

importante já que se verifica uma perda de iodo durante a cocção dos alimentos.'38- 39> Para 

além disso, o programa informático utilizado é baseado na Tabela Inglesa, pelo que a sua 

utilização evita a ocorrência de viés. 

No QFC verificou-se uma quantificação da ingestão média total de iodo superior à do 

diário (165,66 ± 72,02 versus 146,56 ± 59,55 ug/dia), todavia o primeiro apresenta 

geralmente uma sobrestimação da ingestão quando comparado com este.'3» Uma ingestão 

média inferior no DA pode ser devida a uma maior dificuldade no seu preenchimento 
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pela população, que como vimos tem um baixo grau de instrução. O QFC, apesar de 

apresentar uma ingestão média superior, pode estar subvalorizado no sentido em que a 

maioria dos doentes não conseguiram quantificar o sal adicionado à culinária, uma 

importante e conhecida fonte de iodo. Esta dificuldade é encontrada em outros estudos, 

devendo-se ao facto de a sua adição, tal como a do açúcar, ser quase "automática", não 

permitindo atenção suficiente às quantidades.*40) 

Estudos de avaliação da ingestão alimentar de iodo são relativamente escassos, uma 

vez que a grande maioria recorre à sua determinação através da excreção urinaria de 

iodo nas 24 horas, dificultando a comparação entre trabalhos. Esta medição é considerada 

um marcador bioquímico bastante fiável dando uma ideia da ingestão de iodo actual.*36' «■ 

42,43) No entanto, tal método não foi possível realizar neste estudo pois não se efectua no 

Hospital de S. João. Acresce que a eventual espoliação de iodo provocada pelo diurético, a 

verificar-se, influenciaria os resultados. 

Verificou-se uma ingestão média total de iodo superior no sexo masculino em relação 

ao sexo feminino, apresentando este último uma ingestão no limite mínimo das 

necessidades diárias (148,86 ± 62,02 ug I/dia). Tal facto é também verificado noutros 

estudos, em que inclusive a ingestão média de iodo, para a faixa etária em causa, é 

inferior à obtida neste trabalho.*42. **> 4S> Esta menor ingestão pode ser devida a diferenças 

geográficas e socioculturais, uma vez que os estudos em questão são realizados nos países 

nórdicos com tradições e hábitos alimentares diferentes das dos países do Sul. O facto do 

sexo masculino ter uma ingestão de iodo superior pode dever-se a um maior consumo 

alimentar por parte dos homens.*44> 

Tendo em conta a contribuição de cada grupo de alimentos para a ingestão média 

total de iodo, verificou-se que o leite e produtos lácteos contribuem com cerca de 41,2 % 

(aproximadamente 77,09 ug/dia) do total diário. Isto ocorreu também num estudo 

realizado em Inglaterra, em que o leite demonstrou ser a fonte individual de iodo mais 

importante.*46) Em contrapartida, num outro estudo realizado em Hong-Kong, uma zona 

deficiente em iodo, verificou-se uma baixa ingestão de leite por parte da população 

adulta, enquanto que as crianças apresentavam uma baixa percentagem de deficiência de 

iodo que os autores defendem estar relacionada com o consumo superior de leite.<47> 
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Constata-se no nosso trabalho que o consumo de cerca de meio litro de leite por dia 

contribui com metade das necessidades mínimas de iodo, ou seja, 75 ug. 

A segunda maior contribuição para a ingestão total de iodo provém do grupo dos 

peixes com cerca de 33 %. Este facto deve-se não só ao consumo habitual de peixe por 

parte da nossa população, mas também à riqueza em iodo deste grupo. Em Inglaterra, o 

peixe contribui apenas com 9 % para a ingestão total de iodo devido ao baixo nível de 

consumo verificado nessa população.«® Em Hong-Kong, o consumo de peixe é superior 

sendo que oitenta e sete em cada 100 indivíduos estudados ingerem diariamente peixe à 

refeição. Porém o consumo de marisco é relativamente baixo, já que 50 a 80% da 

população estudada nunca consume marisco."7) Isto verificou-se também no nosso estudo 

em que o consumo de marisco contribuiu apenas com 0,26 % para a ingestão total de 

iodo. A razão para tal poderá dever-se ao facto de este grupo de alimentos ter um custo 

relativamente elevado para uma população que vive, normalmente, de baixas reformas, 

sendo consumido apenas em ocasiões festivas. 

O grupo do pão e equivalentes (cereais de pequeno-almoço, bolachas, arroz, batata, 

favas e ervilhas), apesar de não ser uma fonte importante de iodo, tem um peso de 9 % 

para o total ingerido, já que estes alimentos são consumidos com frequência pela 

população em estudo. No trabalho realizado em Inglaterra a contribuição por parte deste 

grupo foi relativamente semelhante à aqui encontrada/-»® Noutros estudos verificou-se 

uma importante papel para a ingestão total de iodo por parte do pão, uma vez que no país 

em que estes se realizaram o mesmo era enriquecido em iodo."2."» 

Os ovos e a carne contribuem, respectivamente, com 5,0 e 4,4 % para a ingestão total 

de iodo no nosso trabalho. Os ovos, apesar de ricos em iodo, apresentam uma 

contribuição relativamente pequena pois não são consumidos com frequência. A carne, 

por sua vez, não é um grande fornecedor deste elemento, porém tem uma frequência de 

consumo quase diária. 

As frutas e os vegetais são fontes relativamente pobres de iodo, sendo a sua 

contribuição para a ingestão total, neste estudo, de 4,1 e 1,6 %, respectivamente. Uma 

contribuição maior por parte das frutas deve-se principalmente ao facto do seu consumo 

ser superior ao dos vegetais. Este aspecto verifica-se também no estudo realizado em 
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Inglaterra, enquanto que em Hong-Kong o consumo de vegetais é elevado, sendo 

consumidos diariamente por cerca de 73 % dos adultos.'46.47> Os vegetais (como por 

exemplo, couve, couve-de-bruxelas, brócolos, cebola,...) são conhecidos por possuírem na 

sua composição substâncias bociogénicas, os tiocianatos, que inibem o transporte e 

captação de iodo, competindo quando em altas doses com a oxidação do mesmo e 

contribuindo para o desenvolvimento de bócio.".7) Este facto é referido pelos autores deste 

último estudo como uma possível causa para a deficiência de iodo na população.<47> 

No nosso trabalho, as gorduras, a maionese e o sal, não se mostraram fontes 

significativas de iodo para a ingestão total. No teste-piloto verificou-se uma incapacidade 

por parte dos inquiridos para determinar a quantidade de óleo ou azeite utilizado na 

culinária, pelo que as gorduras incluídas no questionário de frequência de consumo 

foram apenas as de barrar (manteiga e margarina). A baixa contribuição por parte do sal 

para a ingestão de iodo ficou a dever-se, não a um reduzido consumo que seria de 

esperar devido à patologia em causa, mas à dificuldade em quantificar o sal adicionado. A 

maionese é utilizada com muito pouca frequência por esta população, e quando tal 

acontece é em pequenas quantidades, pelo que a sua contribuição é irrelevante. 

Em relação à morfologia tiróideia destes doentes, verifica-se que a maior parte 

apresenta uma morfologia normal, sendo que contudo 40% possuem alterações 

estruturais da tiróide. Num outro estudo em que se avalia a função tiróideia em doentes 

com Insuficiência Cardíaca (IC), verifica-se uma elevada percentagem (86,9%) de 

dismorfias da glândula, sendo no entanto a severidade desta patologia, na sua maioria, 

superior (classe NYHA III e IV) à apresentada pelos nossos doentes."» Quando se analisa, 

no nosso trabalho, as alterações morfológicas dos indivíduos com uma ecografia anormal, 

verifica-se uma maior percentagem de bócio multinodular ou nodular (26,7%) em 

relação a bócio difuso (13,3%). Este facto é também observado no estudo anteriormente 

referido, sendo os doentes com bócio difuso todos do sexo masculino.*48) No nosso trabalho 

verificou-se, da mesma forma, que apenas os homens apresentavam bócio difuso, 

enquanto que as mulheres possuíam exclusivamente bócio multinodular. Esta elevada 

prevalência de nodularidade no sexo feminino surge noutros trabalhos <21- 4», 
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apresentando-se um risco relativo 4 vezes superior nas mulheres do que nos homens.'49» 

Para além disso, é referido uma maior prevalência de nodularidade da tiróide com o 

aumento da idade <Z1> 42> 49>, verificando-se no nosso estudo que os doentes com bócio 

nodular são relativamente mais velhos do que aqueles com bócio difuso, bem como as 

mulheres mais velhas do que os homens (68,8 ±10,9 versus 65,7 ± 9,89 anos, sem 

significado estatístico). 

No nosso estudo, tal como no de Fruhwald et sàS**\ não se verificou a existência de 

hipotiroidismo ou hipertiroidismo clinicamente significativo, apresentando os doentes 

níveis séricos de T3, T4 e TSH dentro dos limites da normalidade. 

A fracção de ejeccão (FEVE) foi, no nosso estudo, de 48,15 ± 17,84 %, apresentando 

52,2 % dos doentes FEVE > 50%. O sexo feminino revelou menor depressão da função 

sistólica do ventrículo esquerdo, apresentando FEVE mais elevadas em relação ao sexo 

masculino (54,21 ± 20,67 versus 43,88 ± 14,46%, p = 0,07). No estudo de Fruhwald et 

ai., verificou-se uma FEVE média de 39 ± 1%, ou seja, inferior à por nós encontrada. 

Porém, como já se referiu, os doentes desse estudo apresentavam IC mais severa, classe 

NYHA m e rv,<48> enquanto que no nosso trabalho não se encontrou nenhum doente em 

classe rv e apenas cerca de 20% em classe DL 

No que diz respeito à relação existente entre a ingestão de iodo, patologia tiróideia e 

IC, verificou-se, por análise bivariada, que as únicas variáveis com diferenças 

estatisticamente significativas foram a TSH e a ingestão diária de iodo (quando 

subdividida em duas classes de ingestão consoante as necessidades mínimas). 

O valor sérico de TSH apresentou-se inferior nos doentes com dismorfia tiróideia 

quando comparado com os que não possuem alterações da morfologia da glândula (0,94 

± 0,53 versus 1,74 ± 0,90 mU/dl, p = 0,016). Apesar de se defender na literatura que 

indivíduos com um aumento do volume da tiróide possuem valores de TSH também 

aumentados, funcionando o doseamento desta inclusive como meio auxiliar de 
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diagnóstico <12.14> 18>, há autores que afirmam não existir qualquer correlação entre este 

valor e a existência de bócio.<«, so, au Para além disso, verificou-se que as alterações 

morfológicas da tiróide existentes no nosso estudo corresponderam, na sua maior parte, a 

bócio multinodular. Este aspecto é deveras importante, uma vez que nesta situação existe 

a possibilidade de algum ou alguns nódulos ganharem autonomia, isto é, tornarem-se 

independentes da regulação pela TSH, e consequentemente hiperfuncionantes."» Esta 

hiperfuncionalidade nodular poderá conduzir a um valor sérico de TSH inferior e de T3 e 

T4 superiores, como se observa nos resultados obtidos, apesar de a diferença entre estas 

últimas não ser estatisticamente significativa. 

O bócio multinodular é frequente na população idosa, principalmente em zonas 

deficientes em iodo devido a uma hiperestimulação pela TSH, podendo eventualmente 

conduzir a tirotoxicose induzida por este elemento se submetida a um aumento da 

ingestão. Esta é uma situação a evitar nos idosos devido ao seu mau prognóstico, 

sobretudo se com doença cardíaca adjacente M*M.M, podendo levar a fibrilação auricular, 

insuficiência cardíaca congestiva, agravamento de angina, e ocasionalmente à morte.»* 

A ingestão diária de iodo no nosso estudo apresentou-se mais elevada nos indivíduos 

com morfologia tiróideia normal (164,11 ± 73,24 versus 142,13 ± 73,82 ug/dia), no 

entanto esta diferença não tem significado estatístico. Porém, ao dividir-se os doentes em 

dois grupos de ingestão, um abaixo das necessidades mínimas de iodo (< 150 ug/dia) e o 

outro acima destas (> 150 ug/dia), verificou-se existir uma diferença estatisticamente 

significativa (p = 0,048) entre os doentes com ou sem alterações tiróideias. Assim, uma 

elevada percentagem (78,6%) de doentes com uma ingestão superior às necessidades 

mínimas diárias de iodo apresentaram uma ecografia tiróideia normal. Em contrapartida, 

aqueles cuja ingestão era inferior a essas necessidades apresentaram na sua maioria 

(56,3%) dismorfias da glândula. Estes dados estão de acordo com outros estudos em que 

uma baixa ingestão de iodo na população está associada ao desenvolvimento de alterações 

morfológicas da tiróide, incluindo bócio multinodular."1.92) 
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Todas as restantes variáveis não apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas, podendo no entanto ressaltar-se o facto de se verificar uma tendência para 

uma maior severidade da IC em doentes com dismorfia da tiróide, a serem tratados com 

doses mais elevadas de furosemida. Verifica-se também a existência de um IMC e de uma 

FEVE superior nos doentes com uma ecoestrutura tiróideia alterada. Este último aspecto 

pode dever-se ao facto de, doentes com IC por disfunção diastólica possuírem fracções de 

ejecção elevadas, inclusive mais elevadas do que indivíduos normais.*25' Nestes doentes, 

em que o débito renal estará mantido, ao contrário do que se passa nos casos de disfunção 

sistólica do ventrículo esquerdo severa, o efeito diurético da furosemida torna-se mais 

evidente. Isto poderá condicionar uma maior espoliação de iodo por parte dos mesmos. 

Na análise multivariada verifica-se que a única variável independentemente associada 

às alterações na morfologia tiróideia foi a dose de furosemida (p = 0,0399), mediante 

uma relação directa, isto é, quanto maior a dose de furosemida administrada, maior a 

tendência para o desenvolvimento de dismorfias da glândula. Este diurético é utilizado 

como coadjuvante na terapêutica do cancro da tiróide por forma a aumentar a excreção 

de iodo radioactivo (I131) em doentes com uma baixa depuração."» Assim, verifica-se que 

a furosemida, como diurético, promove um aumento na excreção urinária de iodo, tal 

como referido acima. Este aumento, associado a uma menor ingestão de iodo traduz-se 

em alterações da morfologia tiróideia. Apesar de a população estudada apresentar uma 

ingestão adequada deste oligoelemento, de acordo com os critérios estabelecidos pela 

OMS, provavelmente necessitará de um aumento do seu aporte diário de modo a minorar 

os possíveis efeitos desta espoliação. Para além disso, verifica-se que doses mais elevadas 

de furosemida estão geralmente associadas a um maior grau de severidade da IC, uma vez 

que quanto mais deteriorada a função do ventrículo esquerdo, menor o débito cardíaco e 

maior a necessidade de diuréticos, por forma a evitar a acumulação de fluídos no espaço 

intersticial, levando à formação de edemas.*3» 
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6. Conclusão 

O método utilizado para avaliar a ingestão diária de iodo, o questionário de 

frequência de consumo, apresentou um elevado coeficiente de correlação (r = 0,0797) 

quando validado com o método utilizado como padrão de referência, o diário alimentar. 

Além disso, quando considerados os tereis de ingestão, os dois métodos classificaram no 

mesmo tercil cerca de 61% dos indivíduos. 

Comparativamente aos critérios estabelecidos pela OMS, os resultados obtidos indicam 

uma ingestão adequada de iodo por parte da população estudada. Isto ocorre sobretudo 

nos homens, uma vez que as mulheres apresentam uma ingestão média de iodo 

ligeiramente inferior às necessidades mínimas diárias de 150 ug/dia. 

Verifica-se ser o grupo do leite e derivados aquele que mais contribui para a ingestão 

total de iodo, sendo seguido pelo grupo dos peixes. Assim, a implementação de uma maior 

ingestão de iodo, principalmente em regiões deficientes deste, poderá ser realizada 

simplesmente a partir de um aumento no consumo de leite e produtos lácteos. 

A população estudada apresenta uma prevalência de alterações morfológicas 

tiróideias de cerca de 40%, sendo a dismorfia mais frequente o bócio multinodular, 

característico de uma população idosa geralmente com uma baixa ingestão de iodo. Esta 

nodularidade, se ganhar autonomia, poderá posteriormente induzir tirotoxicose, o que 

provoca nos idosos problemas sobretudo a nível do aparelho cardiovascular. 

Nestes doentes com alterações morfológicas, verificou-se não só uma tendência para 

uma Insuficiência Cardíaca mais severa, implicando a administração de doses mais 

elevadas de diurético, mas também uma menor ingestão diária de iodo. 

Por regressão logística, encontrou-se como independentemente associada à dismorfia 

da glândula a dose de furosemida. Isto presume-se ser devido ao facto de ao promover um 

aumento da diurese, a furosemida conduzir a uma maior excreção urinária de iodo, 

condicionando, juntamente com uma menor ingestão do mesmo, a ocorrência de 
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alterações morfológicas da tiróide. Este aspecto coloca em causa a ingestão alimentar 

adequada de iodo nesta população, uma vez que a mesma se poderá encontrar 

sobrevalorizada devido a esta espoliação promovida pela terapêutica diurética. 

Assim, verifica-se a existência de uma possível associação entre a ingestão de iodo, o 

desenvolvimento de patologias tiróideias e o agravamento da Insuficiência Cardíaca. 
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Questionário de Frequência de Consumo 

Alimento N.° Porç ;ão >6x 4-5x 
dia 

2-3x 
dia 

1x 
dia 

4-6x 
sem 

2-3x 
sem 

1x 
sem 

2-3x 
mês 

1x 1 'aro nc 
: ï : : : ; : ; : : ; : : : : : ; : : : ; : ; :^: ; : 1 : : : E : ; : E : : : ! ; í : ; : I : : : : : : ; : ; r i : E : ; : : : a b c dia 

4-5x 
dia 

2-3x 
dia 

1x 
dia 

4-6x 
sem 

2-3x 
sem 

1x 
sem 

2-3x 
mês mês ; 

Leite e produtos lácteos :|||i|l|||||=|l| |1||| ;j| : 
leite 
iogurte natural 
iogurte com fruta 
iogurte gordo 
iogurte gordo c/ fruta 
queijo 

Ovos Ijijliil 
ovos fritos 
ovos 
(cozidos/escalfados/mexidos) 
omolete 

Cames e prod, cárneos ....'.,... 
bacon 
fiambre 
carne de vaca 
(cozida/grelhada/assada/ l : ! : ' : ! ; ! ; ! : ! : ! : ! TTTTT TT \W-'< !:!:!;: 

estufada/Frita) . 
carne de carneiro 
(cozida/grelhada/assada/ !.. 
estufada) ' ' " " " ' 
carne de porco 
(gralhada/assada) 
carne de galinha (cozida) 
carne de galinha (assada) 

Peixes 
bacalhau (cozido) 
bacalhau (grelhado) 
linguado (frito) 
linguado (cozido) 
pescada (cozida) 
cavala (frita) 
chicharro/carapau (frito) 
corvina (cozida) 
truta (cozida) 
sardinha (assada) 
sardinha (enlat. molho tomate) 
sardinha (enlatada em óleo) 
atum (enlatado em óleo) 

Marisco :..... ; 
gambas (cozidas) 
amêijoa (cozida) 
mexilhão (cozido) 

Gorduras 
— - — i . i . i . i . i . i 

manteiga 
margarina 
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Questionário de Frequência de Consumo 

Alimento N.° Porç :ão > 6x 4-5x 2-3x 1x i-6x ; 2-3x 1x -2-3x 1x raro nc 
a b c dia dia dia dia sem sem sem mês mes ;i 

Pão e equivalentes 
corn-flakes S 
cream-creackers 
pão branco , 
arroz branco (cozido) 
batata cozida (com sai) 
batata velha cozida c/ pele 
batata velha assada 
batata frita 
favas (cozidas, congeladas) 
ervilhas (cozidas com sal/ 
enlatadas) ' : .... 

Vegetais 
brócolos (cozidos com sal) 
couve-de-bruxelas 
(cozidas com sal) -* 
COUVe (penca) | 
(cozida com sal) ... 
couve branca 
(cozida com sal) . .. 
cenouras j 
(crúas/cozidas com sal) " " . 
pepino 1 
alho 
alface 
cebola (crua) 
cebola (cozida com sal) 
cebola (frita) 
espinafre (crú/cozido com sal) 
tomate (cm ) 
tomate (enlatado) 

Frutos 
banana 
uvas 
melão 
laranjas j 

pêssegos 
pêras 
morangos 

Doces : .;.... ! : : : : : • : ■ : : : :
: 

geleia 
marmelada 

Outros - ! | ::::::!::: ■ 
. i ;:!:! 

maionese 
sal de mesa 
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Iodo, Tiróide e Insuficiência Cardíaca 

ANEXO 2 



Questionário de Frequência de Consumo 

Alimento N.° Porção > 6 x 
dia 

4-5x 
dia 

2-3x 
dia 

1x 
dia 

4-6x 
sem 

2-3x 
sem 

1x 
sem 

2-3x 
mês 

1x 
mês 

raro nc 
a b c 

> 6 x 
dia 

4-5x 
dia 

2-3x 
dia 

1x 
dia 

4-6x 
sem 

2-3x 
sem 

1x 
sem 

2-3x 
mês 

1x 
mês 

Leite e produtos lácteos 
leite 
leite condensado 
leite evaporado 
leite desidratado magro 
iogurte natural 
iogurte com fruta 
iogurte gordo 
iogurte gordo c/ fruta 
queijo 
queijo processado 
pasta de queijo 

Ovos : ■ : ■ : 
' : : ' : ' ■ : 

ovos fritos 
ovos 
(cozidos/escalfados/mexidos) 
omolete 

Carnes e prod, cárneos 
bacon 
fiambre 
salame 
carne de vaca 
(cozida/grelhada/assada/ 
estufada/frita) 
carne de carneiro 
(cozida/grelhada/assada/ 
estufada) 
carne de porco 
(grelhada/assada) ':]]':': 

carne de galinha (cozida) 
carne de galinha (assada) 

Peixes 
bacalhau (cozido) 
bacalhau (grelhado) 
cherne (cozido) 
cherne (frito) 
linguado (frito) 
linguado (cozido) 
pescada (cozida) 
arenque (grelhado) 
arenque (fumado) 
cavala (frita) 
chicharro/carapau (frito) 
corvina (cozida) 
truta (cozida) 
sardinha (assada) 
sardinha (enlat. molho tomate) 
sardinha (enlatada em óleo) 
atum (enlatado em óleo) 
salmão (enlatado) 

1 
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Questionário de Frequência de Consumo 

Alimento N.° Porç ão > 6 x 4-5x 2-3x 1x 4-6x 2-3x 1x 2-3x 1x raro nc 
M&KBWMWMMttWM a b c dia dia dia dia sem sem sem mês mes 

nc 

Marisco 
gambas (cozidas) 
amêijoa (cozida) 
mexilhão (cozido) 

Gorduras 
manteiga 
margarina 
óleo vegetal (mistura) 

Pão e equivalentes 
corn-flakes 
cream-creackers 
biscoitos amanteigados 
biscoitos caseiros 
pão branco 
arroz branco (cozido) 
batata cozida (com sai) 
batata velha cozida c/ pele 
batata velha assada 
batata frita 
rebentos de soja (cozidos) 
favas (cozidas, congeladas) 
ervilhas (cozidas com sal/ 
enlatadas) 

Vegetais ; 
brócolos (cozidos com sal) 
couve-de-bruxelas 
(cozidas com sal) 
COUVe (penca) 
(cozida com sal) 
couve branca 
(cozida com sal) 
cenouras 
(cruas/cozidas com sal) 
pepino 
alho 
alface 
cogumelos (cozidos sem sal) 
cogumelos (fritos em óleo) 
cogumelos (fritos em mant.) 
cebola (crua) 
cebola (cozida com sal) 
cebola (frita) 
rabanete 
espinafre (cru/cozido com sal) 
tomate (crú/frito) 
tomate (grelhado) 
tomate (enlatado) 

Frutos 
abacate 
damasco (enlatado) 
banana 
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Questionário de Frequência de Consumo 

Alimento N.° Porção >6x 4-5x 2-3x 1x 4-6x 2-3x 1x 2-3x 1x raro nc 
a b c dia dia dia dia sem sem sem mês mês 

uvas 
melão 
nectarinas 
laranjas 
pêssegos 
pêras 
morangos 

Frutos secos 
amêndoa 
avelã 
amendoim 
noz 
castanha-do-Pará 
caju 
coco 

Doces 
geleia 
marmelada 
chocolates 

Bebidas ,,,', 
sumo de laranja 
sumo de tomate 
cerveja amarga 

Outros 
maionese 
sal de mesa 
sopas enlatadas 
sopas de pacote 
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Iodo, Tiróide e Insuficiência Cardíaca 

ANEXO 3 



Instruções para o preenchimento do diário alimentar de 5 dias 

Introdução: 
Deve anotar todo aquilo que comer e beber durante 5 dias seguidos, começando 

no próximo Sábado e terminando na próxima Quarta-feira. 
É necessário descrever o tipo de alimento e bebida que ingerir , por exemplo, 

tipo de leite (gordo, meio-gordo, magro), tipo de queijo, tipo de iogurte (natural, com 
frutas, etc.), tipo de carne (vaca, porco, cabrito, frango, etc.), tipo de peixe (bacalhau, 
pescada, sardinha, etc.), tipo de sopa (enlatada, em pacote, caseira); bem como o 
método de confecção culinária utilizado (por exemplo: ovos estrelados, ovos cozidos, 
carne de vaca estufada bacalhau assado, carne de porco frita em óleo, etc.) 

Não se deve esquecer de anotar tudo o que comer e beber no intervalo das 
refeições (café, bolachas, etc.). 

Se comer fora de casa, anote tudo o que comer e beber logo após o seu consumo. 

Como fazer o registo alimentar: 
Deve fazer o registo na página correspondente do dia em questão, tendo a 

atenção de preencher a hora, o local, alimentos ou bebidas ingeridas, e a quantidade das 
porções. 

Quantidade das porções: 
Deve mencionar o tamanho dos alimentos e a quantidade de bebidas ingeridas, 

utilizando para tal medidas caseiras (como por exemplo: colheres de chá, colheres de 
sopa, copos, chávenas almoçadeiras, etc.), no caso de ter balança ou conhecer o peso 
dos alimentos pode referi-lo. 

Bebidas 
Use copos ou chávenas, referindo o seu tipo (chávena almoçadeira, de chá ou de 

café). Se misturar leite com café ou cevada, mencione as quantidades de cada um deles 
(por exemplo: meia chávena almoçadeira de leite e meia chávena almoçadeira de café). 

Carne. Aves. Peixe. Marisco 
Deve indicar a quantidade consumida, especificando o tipo de alimento pesado. 

Hortaliças e Legumes 
Utilize chávenas almoçadeiras (por exemplo: meia chávena almoçadeira de 

alface), partes de prato (por exemplo: meio prato de couve galega) ou rodelas (pepino, 
tomate). 

Arroz. Massa. Feijão. Grão. Ervilhas 
Indique o número de colheres de sopa rasas consumidas. 

Batatas 
Indique o número de batatas de tamanho pequeno (semelhante ao tamanho de 

um ovo). Se estas forem fritas indique a parte do prato; se forem em puré indique o 
número de colheres de sopa rasas. 



Pão, Biscoitos, Bolachas, Cereais de Pequeno-Almoço 
Refira o número de pães ou de fatias, bem como o tipo de pão se este não for 

corrente (por exemplo: pão integral). 
Indique o número de bolachas ou biscoitos, e o seu tipo. Em relação aos cereais 

indique o número de colheres de sopa rasas. 

Fruta 
Indique o tipo de fruta e o número de porções médias (peso aproximado lOOgr.). 

Óleo. Azeite. Manteiga. Margarina. Maionese 
Utilize colheres rasas de sopa, de sobremesa ou de chá, e indique o seu número. 

Açúcar. Geleia. Marmelada 
Utilize, no caso do açúcar, pacotes de açúcar ou colheres de chá rasas. Para a 

geleia indique o número de colheres de chá rasas; e para a marmelada indique o número 
de fatias, referindo o seu tamanho (pequeno, médio ou grande). 



Dia da Semana: Sábado Data: __/__/. 

Horas Local Alimento/Bebida Quantidade não preencher 



Dia da Semana: Domingo Data: ___/__/. 

Horas Local Alimento/Bebida Quantidade não preencher 



Dia da Semana: Segunda-feira Data: __/ /. 

Horas Local Alimento/Bebida Quantidade não preencher 



Dia da Semana: Terça-feira Data: / /_ 

Horas 1 .ocal Alimento/Bebida Quantidade não preencher 

.., 



Dia da Semana: Quarta-feira Data: / / 

Horas Local Alimento/Bebida Quantidade não preencher 


