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Resumo

opresente trabalho teve oobjetivodeanalisaraexcrec;:ao
urinária de Iem ovinos. Foram utilizados cinco animais. machos,
com idadeaproximadade um ano. Após operíododeadapta~o
(sem administra~ de 1), coletou-se amostras de urina (grupo
controle, diazero"posteriormente, osanimaispassaramareceber
tres diferentestratamentos (0,05; 0,42 eO,8 ppm de lJ1<g de matéria
seca), consecutivamente. Cada tratamento teve dura~ de 15
dias. ForamcoIetadasamostrasde urina equivalenteas 24horas
eamostraspontuais (intervalodeoito horas). Nao houvedifere~
na excrec;:ao urinária de I entre tratamentos e entre horários de
coleta. Os valores urinários de creatinina nao diferiram entre os
horários de coleta dentro de cada tratamento, exceto entre as
06:00 eas 22:00 horas, na dose média. Arela~ iodolcreatinina
naodemonstrou correla~ (r= 0,269, p>O,05). Condui-sequea
excrec;:ao urinária de iodo 24 horas nao indica o status nutricional
deste elemento, quando a suplementa9áo esta dentro da
recomenda~o. A coleta de urina pontual (iodolcreatinina) nao
tem rela~ com a excrec;:ao de iodo 24 horas.
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integralmente os honnónios da tireóide. Geralmente, assume
se que a maior parte da sua ingestáo, tanto na fonna de iodato
de potássio como iodato de sódio, é excretado na urina, e há
um equilíbrio estabelecido entre a dieta total de I e a excrec;:ao
urinária desteelemento (HOLLOWELL et al., 1998). E m
humanos. ostatus nutricional de Iéestimadoatravésda exaec;ao
urináriadesteelementoem 24 horas. Noentanto, adetennina<;ao
destas amostras naoépráticaepode ser irreal devidoa incorreta
e/ou incompleta colec;:ao. Quando a nutri~o é adequada, a
concentra9áo de creatinina pode ser usada para ajustar
adequadamente a colec;:ao da amostra (SOLDIN, 2002).

As desordens pordeficienciade Isaoconsideradas como
um problema de escala global e a maior parte das pesquisas
estáo voItadas aquestáoda saúde pública (BOURDOUX, 1988).
Em animaisdeprod~ (ruminantes), poucoou nenhumestudo
tem sido realizado acerca do status nutricional deste elemento,
muito em fun~o da obrigatoriedade de indusaodo Iaos suple
mentos minerais alimentares. Além disso, nao se tem
infonnaQ5es a respeito da intera~o do Icom outros elementos.
Assim, o intuito deste trabalho foi analisar a excrec;:ao urinária
de 1, sendo para tal comparados dois métodos (urina equivalen
te as 24h e urina pontual).

Summary
Material e Métodos

The objectiveofthe presentworkwas to evaluate urinary
iodine excretion in sheep. Five ram lambs averaging 10 months
of age were used. After an adaptation period (without iodine
supplementation) urine samples were collected (control group,
day zero). After that animals were exposed consecutively to 3
different 15day treatrnents: 0,05; 0,42 and 0,8 ppm iodinelkg of
dry matter. Urine samples were collected every 8 hours, and
also total urine excreted in a 24 hour interval. There were no
differences in urinary iodine excretion among treatrnents nor
between time of collection. Urine creatinine values were not
different among collection time in each treatrnent, except for the
medium dose. The iodinelcreatinine ratio showed a very weak
correlation (r-0,269, p>0,05). We conduded that when iodine
intake falls within recomendation levels, its 24 hours urinary
excretion does no indicate its nutritional status. The
iodine:creatinine ratio at fixed time collection had no relation with
its 24 hour excretion.

Introduc;ao

O iodo (1) é um microelemento essencial e comp6e

Foram utilizados cinco ovinos, machos castrados, ra¡;:a
Texel x Corriedale, idade aproximada de um ano, com peso
médiode 35kg, recebendo corno dieta diária 2%do peso vivo de
feno de alfafa e água ad libitum. A análisede Ina dieta basee na
águade beberfoi realizada duranteoperiodoexperimental. Após
um período de adapta9áo de 15 dias, os animais foram
submetidos a uma primeira coleta de urina (conforme
procedimentoabaixocitado) correspondendo ao grupocontrole,
semsuplemen~com 1. Após, os animais passaram areceber
tres diferentes tratamentos, consecutivamente. O primeiro
consistiu na administra~o de iodato de potássio (KI03), na
dose de O,05mg 1, sendo esta dose considerada como dose
baixa (08). Nosegundo, administrou-se1<103, nadosede0,42mg
1, considerada como dose média (DM). No terceiro, a dose de
KI03 foi de 0,8mg 1, considerada como dose alta (DA). Em
todos ostratamentos o conteúdo foi diluído em água destilada e
administrado vía sonda oroesofágica. As doses utilizadas estao
dentro do intervalo de referencia de consumo diário (0,05 a 0,8
ppm Ilkg matéria seca), conforme McDOWELL (1999). Cada
tratamento teve dura~o de 15 dias, sendo que nos primeiros
doze dias, os animais foram mantidos em baias indMduais e,
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nos últimos tres dias foram alojados em gaiolas metabólicas
para ooleta de urina. No 15°dia aurina foi ooletada em amostras
pontuais (intervalo de oito horas) e amostra equivalente as 24
horas. A amostra pontual de urina foi expressa em mg I/mg
creatinina. O Iurinário foi analisadopelo InduclivelyCoupled Plas
ma-optical Emission Spectrometer (ICPOES). A creatinina foi
mensurada pormétododnétioo porrneio de kit oornercial (Labtest
-Creatinina Ka).

A estatística dos dados foi realizada mediante análise
devarianda (ANOVA), sendoa relal):8o íodolcreatinina analisada
pelo ooeficiente de Pearson.

Resultados

Os resultados do presente estudo estáo expressos na
Tabela 1.

Na dieta baseena água de beberforam apenasenoontra
dos trayos de 1, sendo os níveis oonsiderados insígnificantes.

A administral):8o de KI03 foi realizada ás 06:15 horas,
sendo o horario das ooletas pontuais oorrespondente as 24
horas (06:00), oito horas (14:00) e 16 horas (22:00) após o
tratamento.

Nao houve diferen9a na excre9ao urinária de I
oorrespondente as 24 horas entre os tratamentos, bem oomo
na amostragem pontual dentro de cada tratamento. Os valores
urinários de creatinina nao diferiram entre os horarios de coleta
dentro de cada tratamento, exceto entre as 06:00 e as 22:00
horas, nadose média. A relal):8o iodolcreatinina naodemonstrou

correlal):8o (r= 0,2692).

Conclusao

Considerando aespécie e as condic;óes em que oexpe
rimento foi desenvolvido, os resultados permitem oonduir que
naoé possível utilizaraexcr~o urináriade iodo24 horascomo
indicador do status nutricional deste elemento, quando a
suplemental):8o é realizada dentro do intervalo de referencia.
Outrossim, dentrodesse intervalo, aooleta de urina pontual (iodol
creatinina) nao tem relal):8o com a excrel):8o de iodo 24 horas.
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Tabela 1: Valores médios e desvio padrao da excre~ao urinária de iodo (1) e creatinina e rela~ao I/creatinina de ovinos tratados com
doses crescentes de lodato de potássio.

Tratamentos 124h Horário I Creatinina I/Creatinina
(n=5) (mg) coleta (mg/L) (mg/mL)

pontual
Controle 4,2±1,07 06:00 1,7±0,75 0,26±0,19 12

14:00 2,9±1,41 0,67±0,41 6

22:00 2,1±0,50 0,53±0,18 4

Dose Baixa 3,2±1,52 06:00 2,8±1,78 0,55±O,39 7

(0,05ppml) 14:00 3,5±0,67 0,75±0,22 5

22:00 3,8±0,93 0,86±0,25 5

Dose Média 3,5±0,67 06:00 3,O±0,96 0,94±0,34a 3

(0,42ppml) 14:00 2,1±1,41 0,55±0,35 7

22:00 1,2±0,37 0,29±0,10b 5

Dose Alta 5,1±0,63 06:00 2,0±O,87 0,59±0,32 5

(0,8ppml) 14:00 2,3±0,92 0,44±0,19 6

22:00 2,4±1,28 0,54±0,94 5

Letras diferentes significam diferen~a estatística entre horários de coleta no mesmo tratamento.


