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1. Introdução
A Organização Mundial de Saúde1 define anemia como uma concentração de hemoglobina inferior
a 13 g/dl nos homens com mais de 15 anos de idade, a 12 g/dl nas mulheres com mais de 15 anos
de idade e a 11 g/dl nas grávidas.
Estima-se que a prevalência nacional de anemia seja de 19,9% na população adulta. 2
A prevalência é particularmente elevada no idoso3 onde é um achado analítico comum,
frequentemente multifatorial e com impacto significativo na qualidade de vida, declínio funcional
e mortalidade.4
A anemia tem também um impacto negativo sobre a produtividade: num estudo efetuado em
trabalhadores universitários, 16% dos indivíduos anémicos apresentou pelo menos um episódio de
incapacidade temporária para o trabalho, com uma mediana de ausência de 5 dias. 5
Em 2010, a anemia ferropénica foi responsável a nível global pela perda de 45 350 (IC 95% 31 046
– 64 616) DALY’s (Disability Adjusted Life Years)6 correspondendo à 15ª maior causa de perda de
DALY’s a nível mundial, situação esta que pouco se tem alterado face aos 20 anos anteriores. 7

2. Objetivos do Tratamento
São objetivos do tratamento da anemia ferropénica, a correção do valor de hemoglobina e dos
índices de eritrócitos, bem como a reposição das reservas de ferro. 8
A ferropenia mesmo sem anemia deve ser sempre corrigida. Isto é particularmente importante
nas grávidas e crianças dado que a ferropenia poderá afetar negativamente a longo prazo o
desenvolvimento neurológico e o comportamento, podendo alguns desses efeitos ser
irreversíveis.9,10 Além disso no doente com insuficiência cardíaca, a terapêutica marcial para
tratamento da ferropenia, com ou sem anemia, melhora a sintomatologia e qualidade de vida. 11
Os suplementos de ferro deverão ser avaliados de acordo com a sua eficácia terapêutica,
tolerabilidade (especialmente gastrointestinal), interações medicamentosas e alimentares.
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Na anemia ferropénica, a dose diária de ferro elementar para um adulto deve ser de 100 a 200
mg.12,13 É importante não confundir dose de ferro elementar com a dose do sal de ferro (exemplo
gluconato, proteinosuccilinato, sulfato, etc.) presente no comprimido, na cápsula, nas ampolas ou
gotas. A dose de ferro elementar contida nas várias formulações de ferro oral disponíveis no
mercado português está patente na tabela 1.

Substância ativa

Hidróxido férrico
polimaltose

Marca

Apresentação

Maltofer

Ampolas 5 ml

Ferrum
Hausmann

Comprimidos

100 mg/ampola 5 ml
100 mg/comprimido

Solução oral

178,6/ml

50mg/ml
(1 mL = 18 gotas)

Ampolas 15 ml

800 mg/ampola 15 ml

40mg /ampola 15 ml

Fervit

Ampolas 15 ml

800 mg/ampola 15 ml

40 mg/ampola 15 ml

Fetrival
Ferro
Gradumet

Ampolas 15 ml
Comprimidos
de libertação
retardada
Comprimidos
de libertação
retardada
Ampolas 10 ml

800 mg/ampola 15 ml

40 mg/ampola 15 ml

329,7mg/comprimido

105 mg/comprimido

256,3mg/comprimido

80 mg/comprimido

300 mg/ampola 10 ml
-

35mg/ampola 10 ml

Sulfato ferroso
Ferro
Tardyferon
Gluconato ferroso

Ferro elementar

357mg/comprimido

Ferrum
Hausmann
Legofer
Proteinosuccinilato
de ferro

Sal de ferro
(mg/unidade)
357 mg/ampola

Hemototal
Fisiogen
ferro forte

Cápsulas

Pirofosfato férrico

30 mg/cápsula
-

Fisiogen
ferro

Cápsulas

14 mg/cápsula

Tabela 1: Concentração de ferro elementar por marca e substância ativa. A dose diária de ferro elementar para um
adulto deve ser de 100 a 200 mg de ferro elementar. Fonte: Infarmed.

A terapêutica com uma toma diária pode evitar a falência do tratamento por falta de adesão 14 mas
deve respeitar a dose mínima de 100 mg de ferro elementar.
Na anemia ferropénica, a associação de ferro com ácido fólico ou vitamina B12 não é aconselhável
dado que a resposta do doente não poderá ser facilmente interpretada15.
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3. Interações
A absorção de ferro varia entre 1-40% dependendo da presença de potenciadores e inibidores da
absorção do ferro na refeição. Pelo exposto, a biodisponibilidade de ferro poderá ser melhorada
alterando as práticas alimentares, favorecendo os potenciadores da absorção, diminuindo o
conteúdo em inibidores ou ambos.
As interações medicamentosas e alimentares mais frequentes com ferro oral estão descritas na
tabela 2.12, 16,17,18,19
Diminuem Absorção

Aumentam Absorção

Leite (cálcio);
Alimentos

Cereais e legumes (fitatos);

Salada; Citrinos

Chá e café (taninos)
Antiácidos, alumínio, magnésio, zinco,
cálcio, inibidores da bomba protões,
Fármacos

antagonistas dos recetores de histamina,

Ácido Ascórbico

tetraciclinas, penicilinamina, levodopa,
bifosfonatos e quinolonas.
Tabela 2: Interações medicamentosas e alimentares mais frequentes com ferro oral

Interações medicamentosas
A administração de ferro oral e a de fármacos que diminuam a sua absorção, deve ocorrer no
mínimo com 2 horas de intervalo.20
O ferro oral inibe a absorção das tetraciclinas, sulfonamidas e trimetropim, pelo que não deve ser
dado concomitantemente com estes antibióticos.21
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Interações alimentares
As preparações de sais de ferro formam complexos insolúveis com componentes dos alimentos o
que significativamente diminui a sua biodisponibilidade.

22,23

A exceção a esta regra ocorre com o

hidróxido férrico polimaltose cuja captação de ferro está aumentada pelos alimentos em doentes
com défice de ferro23 pelo que se recomenda a toma durante, ou imediatamente após as
refeições.24 Nos restantes casos para melhorar a absorção e diminuir as interações com alimentos,
as preparações devem ser administradas 1 hora antes das refeições. No entanto esta atitude está
frequentemente associada a irritação gástrica o que diminui a adesão à terapêutica por parte dos
doentes.23
Os métodos de manufatura e processamento dos alimentos também influenciam a
biodisponibilidade do ferro neles contido: a cozedura, fermentação ou germinação de cereais e
legumes pode aumentar a biodisponibilidade de ferro por redução do seu conteúdo em ácido
fítico25.
Os fitatos (presentes no germe de trigo, aveia e cereais integrais) reduzem a absorção de ferro em
50% o que é particularmente significativo nos indivíduos vegetarianos 25.
As bebidas gaseificadas20 e aquelas ricas em cafeína26,27 diminuem a absorção de ferro.
Exemplos de alterações simples mas eficazes do padrão alimentar que favorecem a absorção de
ferro incluem a evicção do consumo de chá ou bebidas ricas em taninos, leite, queijo e outros
produtos lácteos às refeições principais e a inclusão na refeição de sumo de fruta ou outras fontes
ricas em ácido ascórbico tais como cenouras, couve-flor ou repolho.

4. Efeitos Laterais
Os efeitos laterais mais frequentemente associados à terapêutica com ferro oral (ocorrendo em
15-20% doentes) 28 são as náuseas, dor epigástrica (especialmente quando associado a altas doses
de vitamina C), obstipação ou diarreia e fezes escuras. Estas últimas poderão ajudar a determinar
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a adesão à terapêutica. Estima-se que 10-20% dos doentes abandone a terapêutica devido aos
efeitos laterais.29 A frequência e intensidade destes sintomas pode ser atenuada pela redução da
dose de cada fração e aumento do número de tomas durante 4 a 5 dias 20 ou pela toma do fármaco
após a refeição ou à noite.30
As formulações de libertação retardada ou revestimento entérico também poderão diminuir os
efeitos laterais, pese embora com prejuízo da sua eficácia. 31 Esta diminuição da eficácia é
explicada pela sua baixa biodisponibilidade dado que a substância ativa só está disponível para
absorção após ultrapassar os locais onde os recetores do ferro estão concentrados,
nomeadamente no duodeno e jejuno proximal.31,32,33,34
Além disso, muitas formulações com revestimento entérico podem ser identificadas inalteradas
nas fezes35.
Por estes motivos as formulações de libertação retardada ou de revestimento entérico são de
evitar15.
Os idosos, os indivíduos com diverticulose ou com estenoses intestinais deverão ser objeto de
uma vigilância cuidada pelo efeito obstipante dos compostos de ferro.36
As preparações de libertação gradual agravam a diarreia nos pacientes com doença inflamatória
crónica intestinal.36
A terapêutica com ferro oral pode interferir com os resultados laboratoriais de pesquisa de sangue
oculto nas fezes.
As contraindicações para terapêutica com ferro oral são a hemocromatose, úlcera péptica, a colite
ulcerosa ou enterite.36

5. Seguimento
A concentração de hemoglobina deve subir cerca de 1-2 g/dl em 2- 4 semanas12,37,38. Caso isto não
se verifique, deve ponderar-se a existência de má adesão à terapêutica, hemorragia persistente,
erro no diagnóstico ou má absorção.39
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Uma vez atingido o valor normal da hemoglobina, a terapêutica deverá continuar-se durante mais
4-6 meses na tentativa de suprir as reservas de ferro até atingir uma concentração de ferritina de
50 ng/ml e uma saturação de transferrina de 30%.12
Deverá repetir-se o hemograma e ferritina no mínimo após uma semana do final da terapêutica. 40
A terapêutica da ferropenia sem anemia deve ser mantida por 3 meses. 41
A administração prolongada de grande quantidade de ferro pode causar hemossiderose. Deve
evitar-se a terapêutica marcial por períodos superiores a 6 meses, exceto nas menorragias, nas
gravidezes repetidas ou nos doentes com hemorragia crónica. 36

6. Terapêutica com ferro i.v.

A terapêutica com ferro intravenoso deve ser considerada em doentes com anemia por deficiência
de ferro confirmada e com uma ou mais das seguintes condições 42:
- Intolerância ou falta de eficácia com ferro oral;
- Anemia grave com compromisso das atividades da vida diária;
- Má absorção intestinal (gastrectomia; bypass duodenal; doença inflamatória do intestino;
doença celíaca);
- Perdas hemáticas excedendo o aporte de ferro;
- Insuficiência renal crónica (com ou sem tratamento com agentes estimulantes da eritropoiese);
- Anemia secundária à quimioterapia sob tratamento com agentes estimulantes da eritropoiese;
- Pré e pós-operatório de doentes anémicos com necessidade de rápida correção de ferropenia
para evitar ou diminuir a necessidade de transfusão sanguínea;
- Gravidez a partir do 2º trimestre (em caso de intolerância ou ineficácia do ferro oral);
- Pós-parto se concentração de hemoglobina for ≥ 7 e ≤ 9 g/dl.
O tratamento com ferro i.v. deverá ser efetuado em unidades com pessoal treinado e material
disponível para reversão rápida de uma reação alérgica.
As preparações parentéricas de ferro não devem ser administradas concomitantemente com
preparações orais de ferro, uma vez que a capacidade de absorção oral do ferro fica reduzida.
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Portanto, a terapêutica oral com ferro deve ser iniciada, pelo menos, 5 dias após a última injeção
de ferro i.v.
Nos medicamentos intravenosos cuja dose total é calculada segundo a fórmula de Ganzoni, a dose
total de ferro (mg) a administrar é igual ao Peso (Kg) x Hemoglobina pretendida (Hb alvo-Hb atual)
(g/dl) x 2,4 + ferro para reservas*.
*Para peso corporal > 35Kg, reservas ± 500mg; Peso ≤ 66Kg:arredondar 100mg para baixo; Peso >
66Kg: arredondar 100mg para cima.
A escolha das diferentes fórmulas para administração intravenosa existentes no mercado (óxido
ferro sacarosado, carboximaltose férrica, ferro dextrano e ferro III isomaltosido 1000) deve ser
feita caso a caso. No entanto a carboximaltose férrica apresenta algumas vantagens
nomeadamente a menor duração da infusão, a ausência de necessidade de dose teste, a maior
rapidez de ação e a ausência de reações anafiláticas reportadas43,44,45. Apesar do custo ser
superior, o relatório de avaliação prévia do medicamento para uso humano em meio hospitalar do
Infarmed46, conclui que a carboximaltose férrica tem valor terapêutico acrescido pela maior
eficácia, segurança e conveniência (maior facilidade de administração que o medicamento
comparador) e que de acordo com o estudo de avaliação económica, a sua utilização é dominante
nas indicações clínicas consideradas nas análises apresentadas.
Os efeitos laterais mais frequentemente associados à terapêutica com ferro i.v são a hipotensão,
urticária, artralgias, mialgias, febre, cefaleias e sabor metálico. 47
O doente deve ser observado para identificar possíveis efeitos adversos durante pelo menos 30
minutos após cada injeção de ferro endovenoso.
As contraindicações para ferro intravenoso são: presença infeção ativa, primeiro trimestre de
gravidez e hipersensibilidade47.
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