
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

 Yodiquer 0.2 mg comprimidos 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Cada comprimido contém 0.262 mg de iodeto de potássio equivalentes a 0.2 mg de iodo 

 

Excipientes com efeito conhecido: Contém lactose e carboximetilamido sódico: cada 

comprimido contém 42,709 mg de lactose e 1 mg de carboximetil amido de sódio. 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Comprimido circular e branco. 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicações terapêuticas 

 

Yodiquer é um suplemento mineralo-vitamínico (iodeto de potássio) indicado durante a 

gravidez e aleitamento: 

- na correção de deficiências nutritivas 

- na prevenção de defeitos do tubo neural e de transtornos neurológicos no feto 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

 

Posologia 

Recomenda-se o seguinte esquema posológico: 

Grávidas, mulheres a amamentar, adultos e crianças com mais de 12 anos: 1 comprimido 

por dia, administrado após as refeições. 

 

Modo de administração 

Yodiquer poderá ser iniciado um mês antes da concepção, durante o primeiro trimestre de 

gravidez e durante o aleitamento. 

 

4.3 Contraindicações 

 



 

Hipersensibilidade à substância ativa (iodeto de potássio) ou a qualquer um dos 

excipientes mencionados na secção 6.1.  

 

O iodeto de potássio está contraindicado nos doentes que sofrem de adenoma da tiróide, 

bronquite aguda, hipertiroidismo sintomático ou hipertiroidismo latente se a dose for 

superior a 0.15 mg por dia.  

 

Yodiquer não está indicado para crianças com menos de 12 anos. 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

Este medicamento contém iodeto de potássio. Algumas pessoas são sensíveis ao iodo, 

pelo que o tratamento nestes doentes deve ser iniciado com precaução. 

 

Doentes que sofram de vasculite hipocomplementémica, bócio ou tiróide auto-imune 

apresentam risco de sofrer efeitos indesejáveis sistémicos consequentes da administração 

de iodo.  

 

Deve-se tomar especial precaução ao iniciar o tratamento em doentes com perturbação 

renal, hipercaliémia, bócio ou tuberculose ativa. 

 

Os iodetos podem afetar a glândula da tiróide, pelo que a administração destes preparados 

pode interferir na análise da função tiroideia. 

 

Não se devem utilizar desinfetantes iodados para a desinfeção do recém-nascido nem da 

mãe gestante.  

 

Este medicamento contém lactose. Doentes com problemas hereditários raros de 

intolerância à frutose, intolerância à galactose, galactosemia ou malabsorção de glucose-

galactose não devem tomar este medicamento.  

 

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 

 

Diuréticos poupadores de potássio: a sua associação produz uma redução da eliminação 

renal de potássio podendo originar uma hipercaliémia grave (arritmias cardíacas) ou 

mesmo fatal (paragem cardíaca); a existência de uma função renal diminuída é um fator 

de predisposição para este acontecimento.   

Se a administração concomitante destes fármacos for inevitável, recomenda-se a 

monitorização dos níveis de potássio e ajuste adequado da dose. Esta associação não é 

recomendada. 

Sais de lítio: a administração concomitante de sais de lítio e sais de potássio pode 

produzir hipotiroidismo, pelo que esta associação deve ser evitada. No entanto, se esta 

associação for necessária a sua associação, pode-se administrar em simultâneo a hormona 

da tiróide para tratar os sintomas.  

Fármacos antitiroideus: a associação pode produzir um efeito hipotiroideo adicional.  

 



 

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 

  

Gravidez: 

Este medicamento está indicado para a gravidez já que durante a mesma existe uma 

necessidade aumentada de iodo. A administração de iodo e de preparados que contenham 

iodo numa dose superior às recomendadas deve ser realizada por indicação expressa do 

médico baseada na avaliação benefício-risco. 

 

Dado que o iodo atravessa a barreira placentária e que o feto é sensível a doses de iodo 

farmacologicamente ativas, não se deve administrar doses de iodo ao nível de 

miligramas. 

 

Amamentação: 

O iodo é secretado no leite materno. Durante o aleitamento, existe um aumento das 

necessidades de iodo. Portanto, a toma de 200 microgramas/dia de iodo é recomendada 

durante o período de aleitamento. 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

Não relevante. 

 

4.8 Efeitos indesejáveis 

 

Foram observados os seguintes efeitos indesejáveis, classificados por órgãos e sistemas e 

por frequências. As frequências foram definidas como pouco frequentes (≥ 1/1.000, 

<1/100). 

 

Doenças endócrinas: 

Bócio 

Hipertiroidismo e Hipotiroidismo 

 

Doenças do sangue e do sistema linfático: 

Púrpura trombocitopénica trombótica 

 

Doenças gastrointestinais: 

Náuseas e dor abdominal 

Sabor metálico e aumento de salivação 

 

Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneas: 

Urticária, erupções exantemáticas e angioedema. 

 

Vasculopatias: 

Vasculite 

Periarterite fatal 

 

Doenças do sistema imunitário: 



 

Edema (incluindo edema facial e da glote)  

 

Perturbações gerais e alterações no local de administração 

Reações de hipersensibilidade  

Sinais e sintomas semelhantes à doença do soro: febre, artralgias, crescimento dos 

gânglios linfáticos e eosinofilia 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 

importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 

do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 

de reações adversas através: 

 

INFARMED, I.P. 

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 

1749-004 Lisboa 

Tel: +351 21 798 73 73 

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 

Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt. 

 

 

4.9 Sobredosagem 

 

Se foram administradas doses altas de iodeto de potássio ou durante longos períodos de 

tempo, podem ocorrer manifestações de iodismo, como o sabor metálico, sensação de 

queimadura na boca e garganta, sensibilidade dolorosa nos dentes e gengivas, aumento da 

salivação, rinite, espirros e irritação ocular com inchaço das pálpebras.  

 

Também pode ocorrer forte dor de cabeça, tosse produtiva, edema pulmonar e inchaço e 

sensibilização das glândulas parótidas e submaxilares. A faringe, laringe e amígdalas 

também podem sofrer inflamação. 

 

Nas zonas seborreicas podem aparecer erupções acneiformes moderadas, raramente 

erupções graves. 

 

A irritação gástrica é comum sempre que doses muito altas são ingeridas e pode ocorrer 

diarreia, por vezes com sangue. 

 

Os sinais e sintomas do iodismo costumam desaparecer espontaneamente alguns dias 

após a suspensão do tratamento. 

 

O uso de grandes doses de iodeto de potássio ou durante longos períodos de tempo pode 

produzir hiperplasia da glândula da tiróide, adenoma da tiróide, bócio e hipotiroidismo 

grave.  



 

 

 

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Grupo farmacoterapêutico: 8.3 Hormonas da tiróide e antitiroideus 

Código ATC: H03CA 

 

Os efeitos do iodo no homem foram caracterizados por estudos clínicos e 

epidemiológicos realizados em humanos. Pelo contrário, existem poucos modelos 

animais úteis para demonstrar estes mecanismos de ação. 

 

O iodo é um elemento essencial para a síntese das hormonas da tiróide, tiroxina (T4) e 

triiodotironina (T3), constituindo 65% e 59% dos seus pesos moleculares, respetivamente. 

As hormonas da tiróide são necessárias durante todas as fases da vida para uma função 

normal do Sistema Nervoso Central (SNC), mas especialmente durante a etapa do seu 

desenvolvimento já que a insuficiência destas hormonas está associada a alterações 

anatómicas e funcionais do cérebro permanentes e irreversíveis.  

 

O iodo não é apenas o principal substrato da glândula da tiróide para sintetizar as 

hormonas da tiróide, mas também influencia diretamente nas funções específicas da 

tiróide, bem como na proliferação celular. A ingestão diária de iodo em zonas sem 

deficiência oscila entre 0.05 mg e 10 mg diários e a função da tiróide permanece normal, 

sem alterações na hormona estimulante da tiróide (TSH). 

 

Altas concentrações de iodeto parecem influenciar quase todos os aspetos importantes do 

metabolismo do iodo pela tiróide. O iodeto possui a capacidade de limitar o seu próprio 

transporte. Ainda assim, conhece-se bem a inibição aguda da síntese de iodotirosinas e 

iodotironinas pelo iodeto. Este bloqueio transitório, durante dois dias, apenas é observado 

em concentrações intracelulares, mais do que extracelulares, críticas ao iodeto. Com o 

tempo surge “escape” deste bloqueio que se relaciona com uma redução adaptativa do 

transporte de iodeto e concentração intracelular diminuída deste último. 

 

O conteúdo de iodo na glândula da tiróide está geralmente relacionado com a ingestão de 

iodo. Em situações em que o suplemento de iodo foi abundante, a tiróide pode conter 10-

20 mg, mas em situações de deficiência crónica de iodo, tiróide pode conter apenas 

quantidades de 0.2 mg.. 

 

Portanto, uma deficiência de iodo suficientemente grave pode afetar a síntese das 

hormonas da tiróide durante este período crítico e ocasionar hipotiroidismo e lesão 

cerebral. A consequência clínica será atraso mental. A carência de iodo é a principal 

causa evitável para a lesão cerebral do feto e do lactante e do atraso do desenvolvimento 

psicomotor nas crianças pequenas. 

 



 

O efeito antibociogénio do iodeto de potássio é consequência da inibição da biossíntese 

das proteínas da tiróide. A ação é específica para a glândula da tiróide.  

 

O iodo comporta-se como um modificador endócrino cujos principais efeitos diretos, no 

caso de ingestão excessiva de iodo, têm lugar na glândula da tiróide e na regulação da 

produção e secreção das hormonas da tiróide.  

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

O iodo é rapidamente absorvido. Considera-se que a absorção gastrointestinal do iodo é 

de aproximadamente 100% após a ingestão de sais de iodo solúveis em água como o 

iodeto de potássio. Ainda não se conhece o mecanismo pelo qual o iodo é absorvido 

através do trato gastrointestinal. 

 

Uma vez absorvido, é rapidamente distribuído através do líquido extracelular. Atravessa 

a barreira placentária e é secretado no leite materno.  

 

O iodo também se distribui a outros tecidos humanos para além da tiróide, nos que 

acumulam iodo, como a glândula mamária, as glândulas salivares e a mucosa gástrica. 

  

É eliminado principalmente pela urina e em pequenas quantidades pela saliva, leite, suor, 

bílis e fezes.  

 

5.3 Dados de segurança pré-clínica  

 

Os estudos de segurança pré-clínica disponíveis não revelaram riscos adicionais para 

além dos referidos noutras secções do RCM. 

 

 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

6.1 Lista dos excipientes 

 

Lactose mono-hidratada 110 mesh, celulose microcristalina, carboximetilamido sódico e 

estearato de cálcio. 

 

6.2 Incompatibilidades 

 

Não aplicável. 

 

6.3 Prazo de validade 

 

3 anos. 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

 



 

Não necessita de precauções especiais de conservação.  

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

 

Embalagens com 14, 20, 28, 56 e 60 comprimidos acondicionados em blister de PVC-

PVDC/Alumínio. 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 

 

Não existem requisitos especiais. 

Os produtos não utilizados, os resíduos ou os materiais que tenham estado em contacto 

com ele, devem ser eliminados de acordo com as exigências locais 

 

 

 

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda. 

Rua Dom António Ribeiro, nº 9 

1495-049 Algés 

Portugal 

 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Embalagem de 14 unidades: 5447370 

Embalagem de 20 unidades: 5447404 

Embalagem de 28 unidades: 5447412 

Embalagem de 56 unidades: 5447420 

Embalagem de 60 unidades: 5447438 

 

 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO / RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

20 de março de 2012 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

  

20 de abril de 2018 
 


