
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
LEGOFER 800 mg/15 ml solução oral 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada 15 ml de solução oral contém: 
 
Substância activa: 
Proteinossuccinilato de ferro 800 mg (equivalente a 40 mg de Fe 3+) 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA  
 
Solução oral. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1. Indicações terapêuticas 
 
Anemias ferropénicas e estados de carência de ferro, nomeadamente durante a gravidez, lactação, 
hipermenorreia, hemorragias agudas ou crónicas, gastrectomia, dietas pobres em ferro. 
 
 
4.2. Posologia e modo de administração 
 
Adultos: 1 ou 2 frascos de Legofer por dia (equivalente a 40 - 80 mg de Fe 3+), segundo critério médico, 
em duas tomas, de preferência antes das refeições. 
 
Crianças: recomenda-se uma dose diária de 4 mg de Fe 3+/Kg.  Administrar 1,5 ml/kg/dia (equivalente a 4 
mg de Fe 3+/Kg), em duas tomas, preferencialmente antes das refeições. 
 
O conteúdo do frasco pode diluir-se em água, de acordo com as preferências do doente. 
 
Duração do tratamento: Deve continuar-se o tratamento até à reposição das reservas de ferro corporal. 
 
 
4.3. Contra-indicações 
 
Doentes com hipersensibilidade às proteinas do leite já que contém caseína e podem produzir-se reacções 
alérgicas. 
 
Não devem tomar este medicamento doentes com problemas hereditários de intolerência à frutose porque 
contém sorbitol. 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer dos excipientes.   
 
Hemossiderose e hemocromatose.   
 



 

Anemias não relacionadas com o défice de ferro, tais como anemia aplástica, hemolítica e sideroblástica.  
 
Pancreatite crónica e cirrose hepática devido a hemocromatose. 
 
 
4.4. Advertências e precauções especiais de utilização 
 
O Legofer deve ser mantido fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Em caso de deficiência de ferro ou anemia, deve estabelecer-se a causa antes de iniciar o tratamento, que 
deve ser mantido sob vigilância médica. 
 
Contém parabenos (metil- e propil-p-hidroxibenzoato de sódio) que podem causar reacções alérgicas 
 
Legofer  deve ser usado com precaução em processos inflamatórios intestinais e úlceras gastroduodenais. 
 
Recomenda-se precaução no uso do Legofer  em caso de insuficiência hepática. 
 
Não são necessárias precauções especiais já que o produto não apresenta riscos de habituação ou 
dependência. A administração contínua não deve ultrapassar os seis meses.   
 
No decurso do tratamento com Legofer as fezes podem apresentar-se negras, o que constitui uma 
consequência normal do medicamento. Pode interferir com o resultado de testes laboratoriais para pesquisa 
de sangue oculto nas fezes.   
 
Legofer , não deve, em caso algum, ser administrado por via parentérica. 
 
 
4.5. Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Os derivados do ferro podem reduzir a absorção ou biodisponibilidade das tetraciclinas, quinolonas, 
micofenolato de mofetil, bifosfonatos, penicilamina, hormonas tiróideas, levodopa, carbidopa, α-metildopa. 
O Legofer  deve ser administrado com um intervalo de 2 horas da administração de qualquer destes 
medicamentos.  
 
Deve igualmente evitar-se a administração concomitante com ácidos ou bases fortes e com substâncias 
redutoras. A absorção de ferro pode ser aumentada pela administração simultânea de doses superiores a 200 
mg de ácido ascórbico ou reduzida por administração conjunta de antiácidos, colestiramina, ou inibidores 
da bomba de protões (omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, etc). O cloranfenicol pode atrasar a resposta 
terapêutica ao tratamento com ferro. 
 
As substâncias que podem formar complexos como ferro como os fosfatos, fitatos e oxalatos presentes em 
alguns alimentos vegetais e no leite, café e chá inibem a absorção do ferro, pelo que deverá esperar-se pelo 
menos 2 horas entre a administração de Legofer  e a toma de qualquer destes alimentos. 
 
 
4.6. Gravidez e aleitamento 
 
A utilização de Legofer está indicada nos estados de carência de ferro que podem surgir durante a gravidez 
e lactação, pelo que não se tem de adoptar nenhuma precaução especial nestes casos. 
 
 
4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não relevante. 
 



 

 
4.8. Efeitos indesejáveis 
 
Ocasionalmente, sobretudo para doses muito elevadas, podem surgir manifestações gastrintestinais (dor 
epigástrica, náuseas, prisão de ventre ou diarreia), que desaparecem rapidamente com a diminuição da dose 
ou a suspensão do tratamento. 
 
Pode produzir-se um escurecimento das fezes, ver secção 4.4. 
 
Podem ocorrer reacções alérgicas. 
 
 
4.9. Sobredosagem 
 
Após a ingestão de doses maciças de sais de ferro, o doente pode apresentar dor epigástrica, náiseas, 
vómitos, diarreia e hematemese, frequentemente associadas a sonolência, palidez, cianose, shock, chegando 
ao estado de coma.   
 
O tratamento deve ser efectuado rapidamente, e na ausência de contra-indicação, pode fazer-se a 
administração de um emético, seguida eventualmente de lavagem gástrica e/ou administração de agentes 
quelantes (tais como a desferroxiamina) e tratamento sintomático adequado. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1. Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 4.1.1 Compostos de ferro 
Código ATC:  B03AB  
 
O proteinossuccinilato de ferro é um composto orgânico no qual o ferro está unido às proteínas succiniladas 
do leite (caseína) formando um complexo ferro-proteico que contém 5% ± 0,2% de ferro trivalente. 
 
Devido às suas propriedades de solubilidade características, estritamente relacionadas com o pH, o 
proteinossuccinilato de ferro oferece a vantagem, sobre outros sais de ferro, de precipitar em pH ácido 
gástrico, mantendo o ferro protegido no núcleo proteico e diminuindo a intolerância gástrica resultante da 
ingestão de sais de ferro. 
 
A libertação do ferro contido em Legofer  tem lugar no duodeno e, sobretudo no jejuno, devido ao aumento 
de pH que solubiliza novamente o complexo e à acção das enzimas pancreáticas que digerem a fracção 
protéica. O ferro fica assim disponível para absorção sistémica e incorporação nos depósitos de ferro. 
 
 
5.2. Propriedades farmacocinéticas  
 
Não é possível realizar estudos de farmacocinética tradicionais com compostos à base de ferro, porque 
como sucede com o proteinossuccinilato de ferro, a fracção proteica é digerida pelos sucos gástricos e a 
absorção do ferro depende das necessidades do organismo em relação àquele elemento. 
 
Em condições normais as perdas de ferro são limitadas.  Na sua maior parte, o ferro é eliminado através da 
menstruação e só em pequenas quantidades pela bílis, transpiração e descamação da pele. 
 
 
5.3. Dados de segurança pré-clínica 
 



 

Os dados pré-clinicos não revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos convencionais de 
farmacologia de segurança, toxicidade repetida, genotoxicidade, potencial carcinogénico e toxicidade 
reprodutiva. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1. Lista dos excipientes 
 
Sorbitol, propilenoglicol, sacarina sódica, metil p-hidroxibenzoato de sódio, propil p-hidroxibenzoato de 
sódio, aroma de amora, água purificada. 
 
 
6.2. Incompatibilidades 
 
O ferro pode interferir com o resultado de testes laboratoriais para pesquisa de sangue oculto nas fezes. 
 
Existe uma incompatibilidade físico-química com bases e ácidos fortes ou com substâncias redutoras. 
 
 
6.3. Prazo de validade 
 
2 anos.   
 
 
6.4. Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 30ºC. 
 
 
6.5. Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Embalagem de 20 frascos de polietileno e tampa de polietileno de 15 ml. 
 
 
6.6. Instruções de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda. 
Rua Consiglieri Pedroso, nº 123 
Queluz de Baixo 
2730-056 Barcarena 
 
 
8. NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Nº de registo: 8736702 - 20 ampolas  
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO 
NO MERCADO 
 



 

Data da primeira autorização : 09 de Fevereiro de 1990 
Data da última renovação: 09 de Fevereiro de 2005 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 


