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Introdução: O mercado farmacêutico busca novas formulações, a fim de atender o
paciente de acordo com suas necessidades e de tentar melhorar o sabor desagradável
de alguns fármacos. Uma estratégia muito utilizada é o desenvolvimento de grânulos
efervescentes. O sulfato ferroso é um dos sais de ferro mais utilizados nas formulações
de medicamentos empregados no tratamento de anemias ferropriva e outras condições
nas quais há deficiência nutricional do elemento ferro. Essa formulação propõe
mascarar o sabor desagradável do sulfato ferroso, sem utilizar açúcar, para que possa
ser administrada à pacientes diabéticos ou pacientes submetidos à dieta hipocalórica. 
Objetivo: Desenvolver uma formulação granulada \"sugar free\" de sulfato ferroso
efervescente, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, (ANVISA),
Consulta Pública nº50, de 28 de maio de 2007. Metodologia: Foi realizada uma
pesquisa experimental, onde foi preparada uma formulação, por via úmida, contendo
sulfato ferroso, ácido cítrico, bicarbonato de sódio e ácido tartárico. Após pesagem e
mistura de todos componente da fórmula, foi acrescentada à mistura de pós, uma
solução aglutinante contendo PVP K-30. Após o preparo foi realizado a avaliação da
granulometria, com utilização de tamises, com malhas variadas, análises sensoriais e
avaliação da efervescência. Resultados: Foi observado a formação de borbulhas, após
adição de 5 g do produto em 200 mL de água, caracterizando a efervescência do
produto elaborado.
A cor da solução apresentou cor amarelo esverdeado pálido, esta cor é devido à junção
do flavorizante, sabor laranja, com o sulfato ferroso, que apresenta cor verde.
Já a cor do padrão é branca, pois neste não houve adição do sulfato ferroso, somente o
flavorizante. Foi constatado que não houve reação entre o sulfato ferroso e o
flavorizante.
Obteve-se com o produto final, um odor característico cítrico, devido ao caráter ácido.
O padrão e amostra apresentaram insolubilidade em álcool e alta solubilidade em água.
O pó efervescente obtido, apresentou uma granulação que variou de 18 a 40 mesch,
com o pH variando entre 4,54 e 4,91.
 Conclusão: A formulação desenvolvida apresentou adequada efervescência e análises
sensoriais.
Os grânulos efervescentes contendo sulfato ferroso representam uma forma
farmacêutica alternativa e viável para a administração de fármacos, com características
que favorecem seu uso pela população, sendo fácil a administração, principalmente se
tratando de idoso e crianças. 
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