
SERVIÇO DE SANGUE E 
MEDICINA TRANSFUSIONAL

INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

FERRO ENDOVENOSO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Para o tratamento da anemia ou da falta 
de ferro, pode ser relevante a ingestão 
destes alimentos:

Carnes vermelhas / aves e peixes;

Fígado e outras vísceras (“miúdos”) de 
qualquer animal;

Vegetais como agrião, couve, espinafres, 
brócolos, feijão-verde, beterraba; 
Leguminosas: feijão, favas, grão-de-bico, 
ervilhas, lentilhas;

Frutos secos ao natural (não torrados, 
sem açúcar, sem sal): nozes, amêndoas, 
castanhas de caju, avelãs;

A vitamina C aumenta a absorção do 
ferro. Por isso, acompanhe a ingestão 
destes alimentos com sumos ou frutas: 
laranja, limão, kiwi;

Na mesma refeição, não deve ingerir 
derivados de leite, chá verde/preto, café 
ou álcool.
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PARA QUE SERVE?
O ferro endovenoso é um medicamento 
usado em situações de carência de 
ferro, com ou sem anemia. 

Com a sua utilização pretende-se repor 
as reservas de ferro no organismo.

QUANDO ESTÁ INDICADO?
Se o tratamento com ferro oral é ineficaz;

Se o/a utente não tolera o tratamento 
oral;

Quando há necessidade de uma reposição 
rápida e segura de ferro.

ANTES DE TRATAMENTO, DEVE AVISAR-
-NOS SE:
Tem sinais inflamação ou infeção aguda;

Tem ou teve alergias medicamentosas;

Está a tomar ferro oral (comprimidos, 
cápsulas, ampolas, etc).

TRATAMENTO:
A administração do ferro endovenoso 
demora entre 15 a 30 minutos aproxima-
damente. 

Depois, deve ficar connosco uns minutos 
em vigilância de reações adversas. 

No total, este tratamento demora cerca de 
1 hora.

REAÇÕES ADVERSAS POSSÍVEIS:

Os efeitos adversos são raros. 

Pode ocorrer reação alérgica local ou 
generalizada. Em alguns casos, há alterações 
da tensão arterial. 

Durante todo o tratamento, estará sempre 
em vigilância por um/a profissional de saúde.

A tensão arterial e a frequência cardíaca 
são avaliadas antes e depois do tratamento.

CUIDADOS APÓS A SUA ADMINISTRAÇÃO
Cumprir as consultas e as análises 
programadas após o tratamento;

Vigiar o aparecimento de reações adversas, 
como são:

Alterações/ comichão na pele;

Dores musculares ou de cabeça;

Má disposição persistente;

Febre;

Qualquer inchaço (lábios, língua, garganta);

Dificuldade respiratória.

Se surgirem algumas destas queixas, 
deve ligar para o  Serviço de Sangue e 
Medicina Transfusional.

 (21 43 48 279).

SE OS SINTOMAS FOREM GRAVES, deve 
recorrer ao Serviço de Urgência.


