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Mulheresaconselhadasa tomar iodo
aindaantesdeengravidarem
Iodeto de potássio vai ser vendido nas farmácias em comprimidos É recomendado a todas asmulheres
que apresentem carências e que tencionem engravidar já estão grávidas ou a amamentar

Saúde
AlexandraCampos
Asmulheresqueestãoaplanear en
gravidar as grávidas e as mães que
amamentam os seus bebés vão ser
aconselhadaspelosmédicos a tomar
umsuplemento de iodo diariamen
te caso apresentemcarênciasdeste
elemento Asmulheresemprecon
cepção grávidas ou a amamentar
devemreceber umsuplementodiá
rio de iodosob a forma de iodeto de
potássio 150 a 200microgramas
desde o período preconcepcional
durante toda agravidez e enquanto
durar o aleitamento materno exclu
sivo pelo que deverá ser prescrito
o medicamento com a substância
activa de iodeto de potássiona dose
devidamente ajustada refere uma
orientação clínica da Direcção Ge
ral da Saúde a que o PÚBLICO teve
acesso e que deverá ser hoje publi
cada na página da Internet daquele
organismo
Comestamedida aDGSpretende

que todas asmulheres tenhamuma
adequada reserva de iodo ainda an
tes daconcepção trêsmesesde an
tecedência de preferência e que
em situações de risco tomem este
suplemento logo início dagravidez
Éuma importantemedidade saúde
públicaque está empreparaçãodes
de 2011 destaca odirector geral da
Saúde FranciscoGeorge Não avan
çoumais cedo explica porque foi
necessário aprovarummedicamen
to que necessitade receitamédica e
que vai ser vendido nas farmácias a
partir de 1 de Setembro
É durante a gravidez que a carên

cia de iodo envolve maior risco
pois como tem sido demonstrado
pode levar a alterações cognitivas
nas crianças com diminuição do seu
quociente de inteligência justifi
cam os especialistas que assinam a
orientação daDGS Oiodoémuito
importante no desenvolvimento do
cérebro e maturação do feto princi
palmente até às 20 semanasde ges
tação explica Almerinda Pereira
presidente da Secção de Neonato
logia da Sociedade Portuguesa de
Pediatria que fez parte do grupo
de trabalho Amédica recorda a
propósito a importância da intro
dução da suplementação com ácido
fólico nas grávidas há alguns anos
Diminuíram significativamente os

defeitos do tubo neural Cada vez
nascemmenos crianças e temos de
prevenir aomáximo eventuais atra
sos no desenvolvimento nota

Comparticipação emestudo
Édo senso comumqueo iodose ob
tém através da dieta em alimentos
como opeixeeprodutos lácteos Mas
a dietanão parece ser suficiente em
Portugal ondeo consumode iodo é
inferior ao ideal acrer emvários es
tudos realizados Ascarênciassãoco
nhecidasdesdeháalgumtempo mas
foi um estudo de base populacional
divulgado em2010 comuma amos
tra de 3631 grávidas em 17 materni
dades do interior litoral e regiões
autónomas que permitiu perceber
a real dimensãodoproblema apenas
17 dasmulheres tinhamvalores de
iodo inferiores aos recomendados
pela Organização Mundial de Saú
de Asituação nas regiõesautónomas
eraaindaerapior naMadeira mais
de 90 das grávidas apresentavam
valores inadequados e nos Açores
essa proporção era ainda superior
Umestudo anterior 2008 realizado
na região doMinho tinha jádemons
trado também que as mulheres em
idade fértil e as grávidas apresenta
vam deficiência de iodo
O iodeto de potássio vai estar

disponível nas farmácias a preços
que oscilam entre os 3 64 e os 4 10
euros em embalagens de 50 e 56
comprimidos que dão para cerca
de doismeses O pedido decompar
ticipação destemedicamentoque é
produzido pelo laboratório portu
guêsBial ainda está a ser apreciado
mas tudo indica que será aprovado
no escalão B 37 A Bial já comer
cializa este fármaco em Espanha
desde há cerca de quatro anos ex
plica o director geral para Portugal
do laboratório José Redondo
Mas a orientação agora divulgada

pela DGSé eventualmente tempo
rária O passo seguinte será asse
gurar a utilização universal de sal
iodado 20 40 miligramas de iodo
por quilo de sal em vez do sal ha
bitualmente usado na cozinha uma
práticaque já é corrente emmuitos
países e que eliminará no futuro
a necessidade de suplementação
específica na gravidez e lactação A
DGS também vai estudar o teor de
iodo emvários alimentos porque is
sodiferedepaíspara país e essaava
liação não está feita em Portugal

Perguntaserespostas

Necessidadesdiáriasde iodovãoaumentandoatéàidadeadulta
Quais sãoasnecessidades
diáriasde iodo
As necessidades diárias de iodo
variamao longodo ciclo de vida
explica aDGS Nascrianças entre
0e5anos estão recomendadas
90microgramas por dia
enquantoentre os 6 e os 12 anos
a dose diária ideal sobe para 120
os adolescentes e os adultos
necessitamde 150microgramas
dia e as grávidas e lactantes 250

Porque équeaspessoas
podemtergravescarênciasde
iodo
As deficiências graves
resultam sobretudode dietas
inadequadas A consequência
é o hipotiroidismoque tem
repercussões graves durante o
crescimento e tambémna vida
adulta
Porquemotivoéqueas
necessidadessãomaiores
duranteagravidez

Porquedurante a gravidez a

necessidade de tiroxina uma
dashormonas tiroideias
aumenta paramanter o normal
metabolismodamulher tal como
aumenta a depuração renal O
feto depende da transferência
materna até às 20 semanas de
gestação dadoque sóconsegue
sintetizar hormonas tiroideias
de forma significativa a partir do
meioda gravidez
Quaissãoasconsequênciasda
carênciade iodo
Pode provocar um inadequado
desenvolvimento cognitivo
ou comportamental alémde
outros efeitosnocivos do qual
omais grave é o cretinismo
deficiênciamental provocada
por hipotiroidismo
Seumamulherjáestiverameio
degravidezaindavaiatempo
deiniciarasuplementaçãode
iodo
Apesar de o feto ser
particularmente vulnerávelàs

alteraçõesprovocadas pelas
deficiências de iodo numa fase
precoce da gestação asgrávidas
podemaqualquer momento
começar a ingerir o suplemento
Ascriançasquesão
alimentadascomsubstitutosde
leitematernonecessitamdeste
suplemento
Emprincípio não porque já
recebem adose recomendada
através da fortificação da fórmula
para lactentes
Hácontra indicações
Sim Osmédicos devem
contabilizar a quantidade de
iodo consumido pelas grávidas
e mulheres aamamentar
que já ingerem suplementos
vitamínicos por indicaçãoclínica
gravidezes gemelares por
exemplo para evitar o risco de
exceder a dose recomendada E
o iodeto de potássio pode estar
contra indicado nasmulheres
com patologia da tiróide

Público

1/8

S/Cor

636

51453

Nacional

Informação Geral

Diário

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):26082013

Saúde


