
FOLIFER, comprimido revestido por película, contendo 1 mg de ácido fólico + 90 mg de Ferro 
(sob a forma de sulfato ferroso). Indicações terapêuticas: Prevenção e tratamento dos 
estados de carência em ferro e ácido fólico na gravidez, no aleitamento e no puerpério. 
Posologia e modo de administração: 1 comprimido por dia, antes das refeições ou durante 
as refeições, dependendo da tolerância gastrointestinal. Os comprimidos não devem ser 
chupados, mastigados nem mantidos na boca, devendo antes ser engolidos inteiros com 
água. Contraindicações: Hipersensibilidade ao ácido fólico ou ao ferro ou a qualquer um dos 
excipientes. Excesso de ferro no organismo (ex. hemocromatose, hemossiderose). Doentes 
submetidos a transfusões de sangue repetidas. Anemia megaloblástica por deficiência de 
vitamina B12. Terapêutica parentérica concomitante com ferro. Efeitos indesejáveis: As 
reações adversas listadas por frequência (muito frequentes: ≥1/10, frequentes: ≥1/100 a 
<1/10, pouco frequentes: ≥1/1,000 a <1/100, raros: ≥1/10,000 a <1/1,000, muito raros: 
<1/10,000, incluindo relatos isolados; Frequência desconhecida (não pode ser calculada a 
partir dos dados disponíveis) foram as seguintes: Doenças gastrointestinais: Frequentes: dor 
abdominal, pirose, náusea, vómitos, obstipação ou diarreia (relacionados com a ingestão de 
ferro). Fezes escuras (relacionadas com a excreção de ferro). Frequência desconhecida: 
ulceração da boca (no contexto de administração incorreta, quando os comprimidos são 
mastigados, chupados ou mantidos na boca). Doenças do sistema imunitário: Raros - Reações 
alérgicas, especificamente, broncospasmo, eritema, rash cutâneo ou prurido. Frequência 
desconhecida: reação anafilática. Data da revisão do texto: 08/2018. Apresentação: cx. 20 e 
60 comprimidos. Comparticipação: Portugal - 37% (RG), 52% (RE). Medicamento sujeito a 
receita médica. Consultar o RCM completo para informação detalhada. Para mais 
informações relacionadas com o medicamento e questões médicas contactar a Secção de 
Assuntos Médicos de BIAL - Portela & Cª., S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de 
um acontecimento adverso ou de outra informação de segurança, contactar o Gabinete de 
Farmacovigilancia de BIAL - Portela & Cª., S.A: Tel.: +351 229866100, email: 
farmacovigilancia@bial.com. _Titular da AIM: Bialport - Produtos Farmacêuticos, S.A. - À Av. 
da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede do Coronado – Portugal • NIPC 504404512. 
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