
Indicações terapêuticas
O Ferrograd Fólico é indicado na profilaxia e tratamento 
da anemia da gravidez. Tratamento da deficiência de 
ferro e prevenção da deficiência concomitante de ácido 
fólico no adulto.

Comparticipação 37%
Ferrograd Folico 60 comprimidos PVP € 8,44
Ferrograd Folico 20 comprimidos PVP € 3,35

FERROGRAD® FÓLICO
Sulfato ferroso + ácido fólico

5.2 Propriedades farmacocinéticas
O Gradumet é um veículo original de libertação controlada, desenvolvido por Abbott. Trata-se de uma matriz 
de substância plástica inerte, concebida para permitir a libertação controlada do princípio activo, durante 
várias horas.
O Gradumet está estudado de forma a que o comprimido, uma vez ingerido, somente liberte no estômago 
uma pequena parte do seu conteúdo em princípio activo. É no intestino, sobretudo ao nível do duodeno, que 
se dá a libertação gradual e controlada da quase totalidade do sulfato ferroso (88 a 90%). Este processo 
de libertação dura várias horas e é puramente físico, não dependendo do pH, motilidade ou actividade 
enzimática, contrariamente ao que sucede com os preparados com cobertura entérica. O Gradumet evita 
altas concentrações ou quedas bruscas de absorção do princípio activo. Permite excelente tolerância e 
eficácia clínica, uma vez que a libertação do sulfato ferroso é feita preponderantemente a nível duodenal.
O ácido fólico e ferro são absorvidos no intestino delgado, particularmente no duodeno.
Após a absorção o ácido fólico é rapidamente convertido nas suas formas metabolicamente activas. 
Aproximadamente dois terços do ácido fólico apresentam ligação às proteinas plasmáticas. Metade do ácido 
fólico armazenado no organismo encontra-se no fígado. O ácido fólico concentra-se também no líquido 
cefalorraquidiano.
5.3 Dados de segurança pré-clínica
Não estão disponíveis dados de segurança pré-clínica de relevância para o prescritor deste medicamento.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS
6.1 Lista dos excipientes
Copolímero de metilacrilato metilmetacrilato, estearato de magnésio, polietilenoglicol 8000, corante E124, 
dióxido de titânio, dióxido de silocone coloidal, povidona, sacarose, lactose, acácia em pó, amido de milho, 
acetoftalato de celulose, propilenoglicol, monoleato de sorbitano e óleo de ricíno.
6.2 Incompatibilidades
Não aplicável.
6.3 Prazo de validade
5 anos.
6.4 Precauções especiais de conservação
Não conservar acima de 25ºC, em local seco.
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente
Embalagens em blister com 20 e 60 comprimidos.
6.6 Instruções de utilização e manipulação
Não existem requisitos especiais

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
TEOFARMA S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV) - Itália

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
FERROGRAD FÓLICO –comprimidos de libertação controlada –20 comprimidos – 8282020
FERROGRAD FÓLICO –comprimidos de libertação controlada –60 comprimidos – 8282038

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO  DE INTRODUÇÃO NO MERCADO
12/04/1971

10. DATA DE REVISÃO DO TEXTO
Novembro 2015

- Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado - TEOFARMA S.r.l. - Fax 0039/0382/525845 - e-mail: regulatory-medical@teofarma.it - www.teofarma.it



FERROGRAD® FÓLICO
RESUMO DAS CARACTERISTICAS DO MEDICAMENTO

1. DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO
Ferrograd Fólico

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Cada comprimido contém 325 mg de sulfato ferroso (equivalente a 105 mg de ferro elementar) e 350 mcg 
de ácido fólico
Excipientes, ver 6.1

3. FORMA FARMACÊUTICA
Comprimidos de libertação controlada

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS
4.1 Indicações terapêuticas 
O Ferrograd Fólico é indicado na profilaxia e tratamento da anemia da gravidez. Tratamento da deficiência 
de ferro e prevenção da deficiência concomitante de ácido fólico no adulto.
4.2 Posologia e modo de administração
A posologia recomendada é geralmente de 1 comprimido por dia. Em casos graves poderá administrar-se 
mais de um comprimido diário, segundo a indicação do médico assistente.
Os comprimidos devem ser tomados em jejum, sem mastigar.
4.3 Contra-indicações
Hipersensibilidade a qualquer dos seus componentes.
O uso de Ferrograd Fólico está contra-indicado na presença de divertículo intestinal ou qualquer obstrução 
intestinal.
O Ferrograd Fólico está contra-indicado em doentes com anemia perniciosa.
As preparações à base de ferro estão contra-indicadas nos doentes com hemocromatose e hemosiderose.
O ferro está contra-indicado nos doentes que recebem transfusões de sangue repetidas.
As preparações orais de ferro estão contra-indicadas quando usadas concomitantemente com ferro por via 
parentérica.
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização
Os comprimidos não devem ser mastigados. Manter fora do alcance das crianças.
A intoxicação pelo ferro nos adultos é muito rara, no entanto, pode acontecer em crianças. Em caso de 
sobredosagem acidental consultar um médico imediatamente. A formulação de libertação controlada pode 
constituir um risco nalguns idosos ou outros doentes que sofram de atraso no trânsito intestinal.
A anemia perniciosa é rara na mulher em idade fértil e é menos provável durante a gravidez dado que a 
deficiência em Vitamina B12 reduz a fertilidade. No entanto, o ácido fólico, na dose recomendada, pode 
ocultar as manifestações neurológicas da anemia perniciosa.
A administração da formulação de libertação controlada pode constituir um risco nalguns idosos ou outros 
doentes que sofram de atraso no trânsito intestinal.
Após a ingestão de preparações de ferro as fezes apresentam cor negra que pode interferir na detecção de 
sangue oculto nas fezes.
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção
Alimentares: A absorção do ferro é inibida pela ingestão de ovos ou leite.
Café ou chá consumidos durante uma refeição ou uma hora após uma refeição podem inibir significativamente 
a absorção do ferro. Não foi determinado o seu significado clínico.
Medicamentosas: a absorção do ferro é inibida pelo trisilicato de sódio e antiácidos contendo carbonatos. 
Por esse motivo, as preparações orais de ferro não devem ser administradas uma hora antes ou duas horas 
após a ingestão de antiácidos.
O ferro inibe a absorção das tetraciclinas a partir do tracto gastrointestinal e estas inibem a absorção do 
ferro. Se ambos os fármacos forem receitados, as tetraciclinas devem ser administradas três horas após ou 
duas horas antes das preparações orais de ferro.
O ferro pode diminuir a absorção gastrointestinal das penicilaminas. Portanto, quando ambos os fármacos 
forem receitados, a administração deverá ser espaçada pelo menos duas horas.
A administração concomitante das preparações orais de ferro pode interferir com a absorção oral de 
algumas quinolonas (ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina) resultando em redução nas concentrações 

séricas e urinárias das mesmas. Por isso, as preparações orais de ferro não devem ser administradas 
concomitantemente ou no período de duas horas após uma dose oral de quinolona. 
O cloranfenicol pode atrasar a resposta ao tratamento com ferro.
4.6 Gravidez e aleitamento
O Ferrograd Fólico é indicado na prevenção e tratamento da anemia por deficiência de ferro da gravidez e 
na profilaxia da anemia megaloblástica da gravidez. O ácido fólico é excretado no leite materno.
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas
Não relevante.
4.8 Efeitos indesejáveis
Os efeitos secundários descritos são semelhantes aos associados às preparações de ferro convencionais – 
náuseas, vómitos, dor ou desconforto abdominal, diarreia ou obstipação – mas a sua incidência é baixa, dada 
a natureza da formulação (libertação controlada). A possibilidade de intolerância gástrica ao ferro no veículo 
Gradumet de libertação controlada é rara. Caso se verifique, o comprimido pode ser tomado após uma refeição.
Foram descritos casos isolados de reacções alérgicas, desde erupções cutâneas até anafilaxia.
Após a ingestão de preparados de ferro, as fezes apresentam cor negra.
Foi descrita sensibilização alérgica após a administração oral e parentérica de ácido fólico.
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 diretamente ao INFARMED, 
I.P.:
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)
Fax: + 351 21 798 73 97
Sítio da internet:
http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt
4.9 Sobredosagem
A sobredosagem pelo ferro é muito rara no adulto, no entanto pode ser fatal em crianças com menos de 
seis anos de idade. Em caso de sobredosagem acidental contactar um médico urgentemente. Os sinais de 
toxicidade podem surgir com algum atraso por se tratar de uma forma de libertação controlada (Gradumet). A 
sobredosagem aguda do ferro pode causar náuseas e vómitos  e, em casos graves, colapso cardíaco e morte. 
Em caso de sobredosagem deverá proceder-se à rápida eliminação dos comprimidos ingeridos e estabelecer 
medidas de suporte. Deverá administrar-se um emético de imediato, por sonda gástrica. Imediatamente à 
emese, deve usar-se uma dose elevada de um catártico salino para desimpedir o trânsito intestinal.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS
5.1 Propriedades farmacodinâmicas
Grupo farmacoterapêutico:  V-1 Antianémicos
Código ATC:   B03A D03  Ferro em associação com ácido fólico
As necessidades de ácido fólico na gravidez podem ser satisfeitas com suplementos entre 300 e 400 
microgramas por dia. Sem esses suplementos pode desenvolver-se deficiência de folatos, levando a anemia 
megaloblástica, com riscos obstétricos concomitantes. Doses superiores a 400 microgramas podem mascarar 
deficiência não diagnosticada de Vitamina B12. Considerando que é pouco provável a ocorrência desta situação 
numa mulher grávida, a dose profiláctica de segurança é considerado como sendo de 350 microgramas.
Aproximadamente dois terços do ácido fólico apresentam ligação às proteinas plasmáticas. Metade do ácido 
fólico armazenado no organismo encontra-se no fígado. O ácido fólico concentra-se também no líquido 
cefalorraquidiano.
O ferro, um mineral essencial, é um componente da hemoglobina, mioglobina e de numerosas enzimas. O 
conteúdo total de ferro no organismo é de aproximadamente 50 mg/Kg no homem e 35 mg/Kg na mulher. 
O ferro encontra-se no organismo principalmente sob a forma de hemoglobina. A reserva sob a forma de 
ferritina ocorre no fígado, baço e medula óssea.
Aproximadamente dois terços do conteúdo total de ferro do organismo encontra-se na hemoglobina, que é 
o veículo de transporte do oxigénio no sangue.
O ferro fornecido pelo Ferrograd Fólico ajuda à regeneração da hemoglobina. Após normalização da 
hemoglobina, a continuação do tratamento com ferro durante três meses ajudará a reabastecer as reservas 
de ferro no organismo.


