glicinato férrico 250 mg/mL

APRESENTAÇÃO
Embalagem contendo 1 frasco gotejador com 30 mL de suspensão oral.
Cada 1,0 mL da suspensão oral contém 250 mg de glicinato férrico.

VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 7 MESES.

COMPOSIÇÃO
Cada mL (20 gotas) contém:

Composto
glicinato
férrico
(equivalente a
20% de ferro
elementar)

% IDR*
Lactentes
Quantidade
7-11
meses

% IDR** Crianças
1-3
Anos

4-6
Anos

7-10
Anos

833%

833%

556%

% IDR
***

% IDR
****

% IDR
*****

Adultos Gestantes Lactantes

250,00 mg
(50,00 mg de
ferro
elementar)

167%

446%

231%

417%

Excipientes: propilenoglicol, celulose microcristalina, carboximetilcelulose sódica, sorbitol, ácido
cítrico, metilparabeno, propilparabeno, aroma de doce de leite, aroma de leite condensado e água
purificada.
(*) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para Lactentes (7-11
meses).
(**) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para Crianças (1-10
anos).
(***) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para Adultos.
(****) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para Gestantes.
(*****) Teor percentual do componente na posologia máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada para Lactantes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1. INDICAÇÕES
Keferim é destinado para as seguintes situações clínicas:


Suplemento mineral como auxiliar nas anemias carenciais,



Suplemento mineral em dietas restritivas e inadequadas,



Suplemento mineral em doenças crônicas/convalescença,



Suplemento mineral em idosos,



Suplemento mineral na gestação e lactação,



Suplemento mineral para recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
A anemia por deficiência de ferro é identificada atualmente como o maior problema de saúde
pública existente no mundo, afetando lactentes, crianças pré-escolares, adolescentes, mulheres em
idade fértil e gestantes. As crianças são particularmente susceptíveis devido à alta taxa de
crescimento e reservas corporais de ferro reduzidas ou mesmo ausentes. Já as mulheres em idade
reprodutiva podem apresentar anemia por fatores como, por exemplo, nutrição inadequada, perdas
sanguíneas nas menstruações e partos, depleção dos estoques de ferro durante gestação e
amamentação 1,2.
Szarfarc et al em 2001, avaliaram a efetividade da suplementação de ferro glicinato quelato ou
sulfato ferroso em gestantes com deficiência de ferro. Foi definido dois grupos de suplementação,
selecionaram 145 gestantes em torno de 20 semanas de gestação. Um grupo com 71 gestantes
recebeu 75 mg de ferro glicinato quelato (correspondente a 15 mg de ferro elementar) ao dia e outro
grupo, com 74 gestantes recebeu 200 mg de sulfato ferroso (correspondente a 40 mg de ferro
elementar) ao dia. Os parâmetros avaliados foram dosagem de hemoglobina, ferritina sérica e
saturação de transferrina, no início do estudo (antes de 20 semanas), entre 20 e 30 semanas e entre
30 e 40 semanas de gestação. Foi observado que a suplementação diária com ferro glicinato quelato,
com uma dose inferior de ferro elementar, foi significativamente mais efetivo que a de sulfato
ferroso 1.
Ribeiro & Sigulem em um estudo prospectivo, avaliaram 790 crianças entre 6 e 36 meses com
quadro de anemia, que frequentavam creches municipais em São Paulo entre 1999 a 2003. Estas
crianças foram suplementadas com ferro glicinato quelato na dose de 5 mg de ferro elementar/kg de
peso/dia por um período de 12 semanas. Os resultados deste estudo indicam que o ferro glicinato
quelato é um suplemento adequado para o tratamento da anemia ferropriva em crianças na primeira
infância, pela sua excelente tolerabilidade contribuindo para o ganho de estatura entre crianças
acima de 12 meses 2.
Pineda et al em 2001, avaliaram em um estudo duplo cego, crianças entre 6 a 36 meses com anemia
por deficiência de ferro, admitidas na Unidade de Recuperação Nutricional do Departamento de
Pediatria Do Hospital Geral de San Juan de Dios na cidade da Guatemala. Foram selecionados 40
pacientes com dosagem de hemoglobina inferior a 11 g/dL. Os pacientes foram divididos em dois
grupos com 20 pacientes cada, sendo um grupo tratado com sulfato ferroso e o outro com ferro
glicinato quelato, na dose de 5 mg/kg de peso. O tratamento teve duração de 28 dias. Neste estudo

foi observado que o tratamento com ferro glicinato quelato mostrou-se uma importante opção
terapêutica para o tratamento da deficiência de ferro além da sua alta biodisponibilidade 3.
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3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
PROPRIEDADES FARMACOCINÉTICAS
Os aminoácidos quelatos, de uma forma geral não sofrem ionização no tubo gastrointestinal devido
a sua estabilidade no pH ácido do estômago e alcalino do intestino delgado. Cada aminoácido
ligante forma duas pontes de ligação com o ferro, produzindo uma estrutura estável com formato de
anel, sendo que o íon de ferro constitui o elemento de fecho do anel. Esta conformação promove
uma proteção do ferro contra as reações químicas do trato gastrointestinal e reduzem o potencial
para irritabilidade gástrica, uma vez que é menos provável que o ferro entre em contato com a
superfície da mucosa.
Estudos com isótopos radioativos demonstraram que o glicinato férrico é absorvido pela mucosa
intestinal aproximadamente 5.3 vezes mais do que na forma de sulfato ferroso, e sua absorção não é
modificada com a absorção simultânea com o sulfato ferroso.
Uma vez absorvido pela mucosa intestinal o organismo regula quanto do ferro será transferido para
o plasma.
A melhor absorção do glicinato férrico permite uma maior biodisponilidade de ferro terapêutico, e
consequentemente uma maior saturação das reservas orgânicas com menores doses de ferro
elementar. Atinge-se este objetivo entre 4 a 6 semanas de terapêutica.

PROPRIEDADES FARMACODINÂMICAS
Após a absorção do ferro pelas células da mucosa intestinal, ocorre a hidrólise com liberação do íon
ferro da célula da mucosa para os tecidos do organismo. A transferência do ferro absorvido para o
plasma é controlado pelas necessidades do organismo.

A distribuição do ferro do glicinato absorvido pelos tecidos corporais é regulada metabolicamente
de forma similar ao que ocorre com as outras fontes de ferro. Assim, o ferro absorvido fica
disponível sob duas formas: uma mais estável ligada a ferritina (parte armazenada no fígado) e
outra mais lábil que é mobilizada quando necessária. Parte do ferro ligada a ferritina pode ser
utilizada pela medula óssea para síntese de hemoglobina.
O ferro absorvido e ainda não metabolizado (permanece no interior de célula da mucosa intestinal)
é excretado fisiologicamente através da esfoliação das células epiteliais do trato gastro-intestinais.
Na gestante, o ferro é transportado pela transferrina materna, alcança as vilosidades placentárias
onde é captado pelo epitélio coriônico e armazenado, para em seguida se ligar à transferrina do feto
para ser utilizado na produção de hemácias.

4. CONTRAINDICAÇÕES
Keferim é contraindicado para pacientes que apresentam hipersensibilidade ao ferro, nas anemias
não determinadas pela deficiência de ferro, particularmente naquelas caracterizadas por acúmulo ou
incapacidade de utilização do ferro, tais como hemocromatose, anemia falciforme, anemia
hemolítica, anemias sideroblásticas, anemias do chumbo, talassemia, anemias por tumores ou
infecções (sem deficiência de ferro) e anemias associadas à leucemia.
Keferim não deve ser utilizado nos quadros de hepatopatia aguda e nos processos que impedem a
absorção de ferro pela via oral, como diarreias crônicas.

Paciente idosos:
Não existem restrições ou cuidados especiais quanto ao uso do produto por pacientes idosos.

Gravidez e lactação:
Keferim pode ser utilizado durante a gravidez, principalmente nos períodos onde a necessidade de
ferro está aumentada. Estudos de reprodução em animais não demonstram riscos para o feto. Não há
evidência que sugira risco na administração de ferro durante o primeiro trimestre de gravidez. O
ferro passa para o leite materno em pequenas quantidades. É improvável a ocorrência de efeitos
adversos nas doses terapêuticas recomendadas. Durante a amamentação, Keferim deve ser
administrado sob controle e prescrição médica.

De acordo com categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento
apresenta a categoria de risco C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES
Como todos os preparados contendo ferro, Keferim deve ser administrado com cautela na presença
de alcoolismo, hepatite, infecções agudas e estados inflamatórios do trato gastrointestinal, tais
como: enterite, colite ulcerativa, pancreatite e úlcera péptica.
A ingestão excessiva de álcool causa incremento do depósito hepático de ferro aumentando a
probabilidade de efeitos colaterais, quando em uso prolongado.
A administração do produto em pacientes submetidos a transfusões repetidas de sangue deve ser
realizada sob rigoroso controle médico e observação do quadro sanguíneo, visto que a
concomitância da aplicação de sangue com alto nível de ferro das células vermelhas sanguíneas e a
administração por via oral de medicamentos contendo ferro pode resultar em sobrecarga deste
mineral.
Recomenda-se a realização periódica de exames hematológicos, adequando-se a ferroterapia aos
respectivos resultados obtidos, quando o tratamento for superior a 30 dias.
Como outros compostos de ferro, o glicinato férrico pode provocar o escurecimento das fezes, fato
este sem importância clínica relevante.

Paciente idosos:
Não existem restrições ou cuidados especiais quanto ao uso do produto por pacientes idosos.
Gravidez e lactação:
Keferim pode ser utilizado durante a gravidez, principalmente nos períodos onde a necessidade de
ferro está aumentada. Estudos de reprodução em animais não demonstram riscos para o feto. Não há
evidência que sugira risco na administração de ferro durante o primeiro trimestre de gravidez. O
ferro passa para o leite materno em pequenas quantidades. É improvável a ocorrência de efeitos
adversos nas doses terapêuticas recomendadas. Durante a amamentação, Keferim deve ser
administrado sob controle e prescrição médica.

De acordo com categoria de risco de fármacos destinados às mulheres grávidas, este medicamento
apresenta a categoria de risco C.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do
cirurgião-dentista.

6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Interação Keferim - Medicamento

Devido à alta estabilidade do glicinato férrico, Keferim diferentemente dos sais de ferro inorgânicos
não sofre diminuição da absorção por interação com medicamentos como tetraciclinas, hormônios
esteroides, anticoncepcionais orais, glicosídeos cardíacos, quando empregados concomitantemente.

Interação Keferim - Alimento
A ingestão de alimentos não interfere com a absorção de Keferim.
Interação Keferim – Substância química
Deve-se limitar o uso de bebidas alcoólicas durante o tratamento, visto que poderá aumentar o risco
de efeitos indesejáveis.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO
Keferim deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Proteger da luz e
umidade.
Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.
Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.
Keferim apresenta-se sob a forma de suspensão de cor marrom.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.
Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR
Uso oral.
Instrução de Uso:
-Recomenda-se a administração de Keferim pouco antes ou durante as refeições.
-Agite bem o frasco de Keferim antes de usar. O mesmo pode ser misturado com suco de frutas,
refrigerantes, leite, papinhas ou sopinhas e com alimentos em geral, após o preparo.
-A ingestão de alimentos não interfere com a absorção do glicinato férrico.
-Nas anemias carenciais graves, a fim de garantir um tratamento eficiente com total reposição das
reservas orgânicas de ferro, pode-se continuar a administração de Keferim durante 1 mês após o
desaparecimento dos sintomas clínicos e a normalização da taxa hemoglobínica, conforme critério
médico.
Posologia:
Como posologia média sugere-se a dose profilática diária de 5 gotas (12,5 mg de ferro elementar).
Os ajustes devem ser feitos de acordo com a faixa etária do paciente.

Lactentes (7-11 meses):
Recomenda-se 1 gota por quilograma de peso ao dia (2,5 mg de ferro elementar), em crianças de até
6 kg de peso.
Acima de 6 Kg, considerar o máximo de 6 gotas ao dia ou à critério médico, não devendo
ultrapassar a dose máxima de 15 mg/dia de ferro.

Crianças (1 a 10 anos):
Recomenda-se 1 gota por quilograma de peso ao dia (2,5 mg de ferro elementar), em crianças de até
20 kg de peso.
Acima de 20 kg, considerar o máximo de 20 gotas ao dia ou a critério médico, não devendo
ultrapassar a dose máxima de 50 mg/dia de ferro.

Adultos, Gestantes e Lactantes:
Recomenda-se 25 gotas por dia ou a critério médico, não devendo ultrapassar a dose máxima de 65
mg/dia de ferro.

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a
perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário.

9. REAÇÕES ADVERSAS
Keferim contém um composto orgânico que apresenta excelente tolerabilidade e apenas
ocasionalmente provoca fenômenos gastrointestinais (sensação modificada de plenitude, dores
epigástricas, náuseas, constipação ou diarreia) que são frequentemente observados com o uso de
sais ferrosos inorgânicos. Reações de hipersensibilidade (sensação de calor, rubor, taquicardia,
erupções cutâneas) são extremamente raras, ocorrendo quase que exclusivamente em indivíduos
reconhecidamente alérgicos aos sais de ferro.
O possível escurecimento das fezes é característica específica de todas as preparações farmacêuticas
contendo ferro, não tendo importância clínica relevante.
A frequência de ocorrência das reações adversas citadas não está disponível, sendo as reações
relatadas apenas em casos isolados.
Em caso de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária –
NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para a Vigilância
Sanitária Estadual ou Municipal.

10. SUPERDOSE

A ocorrência de superdosagem é muito rara, mas em caso de ingestão, acidental ou proposital, de
quantidades excessivas, podem ocorrer sintomas como náuseas, diarreias, vômitos e sensação de
plenitude gástrica.
Caso ocorram estas reações e seja caracterizada uma superdose, as seguintes medidas de
desintoxicação podem ser consideradas:


Administração de eméticos;



Lavagem gástrica;



Administração de antidiarreicos e principalmente desferroxamina por sonda gástrica e por
via intravenosa.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS
Reg. M.S. nº: 1.0155.0247
Farmacêutica Responsável: Regina H. V. S. Marques
CRF/SP nº 6.394
Marjan Indústria e Comércio Ltda.
Rua Gibraltar, 165 • Santo Amaro – São Paulo/SP • CEP 04755-070
CNPJ nº 60.726.692/0001-81
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Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação
médica.

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 13/10/2014.
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