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s eventos adversos são
popularmente conhecidos
como efeitos colaterais
negativos, que podem ser
provocados por interação

medicamentosa ou com outras substân-
cias e até pela própria composição dos
fármacos. Em muitos casos, o descon-
forto é tão grande que leva o paciente
a abandonar o uso do medicamento,
culminando com a baixa adesão aos tra-
tamentos. Para se ter uma ideia do pro-
blema, somente em 2011 o Brasil
registrou mais de 30 mil notificações
deste fenômeno em decorrência de
medicamentos, levando a 53 óbitos.
Com o objetivo de minimizar a presen-
ça e transformação desses efeitos inde-
sejáveis, em alguns casos fatais, o
Instituto de Tecnologia em Fármacos
(Farmanguinhos/Fiocruz) desenvolveu
uma nova formulação para o sulfato
ferroso na apresentação de comprimi-
dos de 40 mg. O medicamento, agora
gastrorresistente, é utilizado no trata-
mento de pacientes com anemia, mais
usualmente em crianças e gestantes.

No final de 2013, a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) con-
cedeu a Farmanguinhos o registro do
fármaco com a nova formulação, uma
vez que a unidade já tinha a chancela
para a antiga versão. Os comprimidos
da nova fórmula do sulfato ferros passa-
ram a ser envolvidos por um revestimen-
to gastrorresistente. “Isto significa que o
comprimido resiste aos ácidos gástricos
e só vai disponibilizar o princípio ativo, o
ferro, no intestino delgado. Esta provi-
dência diminuirá os efeitos adversos pro-
vocados pela liberação do sulfato ferroso
ainda no estômago”, explica a coorde-
nadora do projeto de desenvolvimento
do produto, Maristela Rezende.

O desenvolvimento desta nova ver-
são foi realizado pelo Laboratório de
Tecnologia Farmacêutica (LTF), vincu-
lado à Coordenação de Desenvolvi-
mento Tecnológico (CDT). Na ocasião,
os pesquisadores concentraram esfor-
ços para elaborar uma formulação que
prescindisse de algumas etapas do pro-
cesso de fabricação. Com isso, além
dos benefícios para os pacientes, o Ins-
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tituto conseguiu fazer economia no
processo produtivo.

“Com esta nova formulação, por
compressão direta, eliminamos as eta-
pas de granulação úmida, secagem e
moagem dos insumos, o que nos permi-
te otimizar o processo de fabricação”,
destaca o farmacêutico Daniel Lacerda,
que liderou a equipe do LTF durante todo
o processo de desenvolvimento. Lacer-
da diz ainda que o preparo do revesti-
mento gastrorresistente da atual
formulação é feito a partir de água. An-
tes era com solventes orgânicos, como
álcool isopropílico e cetona, por exem-
plo. “Esta medida oferece maior segu-
rança para o técnico responsável pela
produção em relação à exposição a es-
ses produtos”, observa o pesquisador.

Todo o processo de desenvolvimen-
to foi feito em quatro anos. O resultado
é fruto de um esforço conjunto que en-
volveu o Núcleo de Assistência Farma-
cêutica, o Escritório de Projetos, o LTF e
a Divisão de Assuntos Regulatórios. Esta
última área trabalhou na articulação para
obtenção do registro junto à Anvisa.

O médico André Daher, coordena-
dor do Departamento de Pesquisas Clí-
nicas de Farmanguinhos, informa que o
fato de ser gastrorresistente não com-
promete o tratamento. Segundo Daher,
a absorção do ferro se dá no intestino.
Portanto, a gastrorresistência não ofe-
rece nenhum impacto na absorção do

princípio ativo pelo organismo.
De acordo com informações do Mi-

nistério da Saúde (MS), a anemia por
deficiência de ferro é a carência nutrici-
onal de maior magnitude no mundo, em
expansão em todos os segmentos soci-
ais e atingindo principalmente crianças
menores de dois anos e gestantes. Em-
bora ainda não haja um levantamento
nacional, estudos apontam que aproxi-
madamente 4,8 milhões de crianças so-
frem de anemia, com a prevalência da
deficiência ferropriva chegando a 67,6%
na faixa etária compreendida entre seis
e 24 meses. No caso de gestantes, esti-
ma-se uma média nacional de prevalên-
cia de anemia em torno de 30%.

Para atender a necessidade, e dar
conta dessa demanda, o MS criou o
Programa Nacional de Suplementação
de Ferro (PNSF), cujo objetivo é reduzir
a prevalência de anemia por deficiên-
cia deste mineral em crianças de seis a
18 meses, gestantes a partir da 20ª se-
mana e mulheres até o terceiro mês pós-
parto em todo o país. Implementado há
mais de dez anos, o PNSF consiste na
suplementação medicamentosa de sul-
fato ferroso comprimido, sulfato ferroso
xarope e ácido fólico, todos produzidos
e distribuídos por Farmanguinhos no
âmbito da assistência farmacêutica do
Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar de os números alarman-
tes, no fim do ano passado, o Minis-

tério descentralizou a distribuição, re-
passando os recursos diretamente para
os municípios. Neste cenário, Farman-
guinhos negocia diretamente com as
secretarias de saúde, a fim de ofere-
cer a melhor opção de tratamento.

História
O sulfato ferroso foi o primeiro me-

dicamento a ser produzido por Far-
manguinhos, em 1979. Na ocasião, a
planta industrial estava situada no
campus de Manguinhos, zona norte
do Rio de Janeiro. Até o início dos anos
90, o antianêmico foi o único fabrica-
do pelo laboratório, que, mais de uma
década após o início da fabricação,
desconhecia como comprimir o pro-
duto. A presença deste medicamento
é tão significativa para a história de
Farmanguinhos, que o sanitarista Ser-
gio Arouca, quando presidiu a Fiocruz
(1985-89), denominava a unidade de
“padaria do sulfato ferroso”.

Com o alto padrão tecnológico al-
cançado pelo seu corpo profissional,
Farmanguinhos conseguiu transformar
o sulfato ferroso da padaria de Arouca
num medicamento da mais alta tec-
nologia. Hoje, 36 anos após o início de
sua produção, o sulfato ferroso está à
disposição dos pacientes assistidos pelo
SUS que necessitam superar a anemia.
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