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Resumo
Este relatório fornece recomendações sobre a suplementação periconcepcional de ácido
fólico na prevenção de defeitos de fechamento do tubo neural (anencefalia e outros defeitos
abertos do tubo neural). O objetivo dessas recomendações é normatizar as estratégias
de prevenção primária do defeito aberto do tubo neural (DATN), evitando excessos e
possibilitando uma orientação adequada, em bases científicas, para todas as mulheres em
idade fértil que desejam engravidar.
A FEBRASGO, representada pelas Comissões de Medicina Fetal e de Perinatologia,
desenvolveu estas recomendações com base em extensa revisão de pesquisas publicadas
na literatura médica e considerou opiniões de especialistas e de outras Sociedades Médicas
Nacionais e Internacionais que podem ser resumidas para dois grupos específicos:
(a) mulher que planeja engravidar, que não apresenta fatores de risco para DATN, deve
utilizar 400 μg (0,4 mg) de ácido fólico sintético, iniciando 30 dias antes do dia em que
planeja engravidar, e manter seu uso nos três meses iniciais da gestação (II-1A);
(b) mulher que apresenta fatores de risco, entre eles história prévia de gestação acometida
por DATN, deve receber suplementação de ácido fólico sintético na dose de 4.000 µg por
dia (4,0 mg), iniciando 30 dias antes do dia em que planeja engravidar, e manter seu uso
nos três meses iniciais da gestação (II-A).
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Prevenção da anencefalia e
outros defeitos abertos do tubo neural

Entendendo o problema
A formação e o fechamento do tubo neural ocorrem entre os dias 17 e 30 após a concepção,
ou seja, de quatro a seis semanas após o primeiro dia do último período menstrual,
geralmente antes do diagnóstico clínico da gestação. Durante esse tempo crítico da
gravidez, a medula espinal, o encéfalo, os ossos e a pele que circunda essas estruturas
tem seu desenvolvimento embriológico. Um defeito do tubo neural ocorre quando o tubo
neural não se fecha corretamente.
Defeito aberto do tubo neural (DATN) é a segunda anomalia congênita mais prevalente nos
Estados Unidos, perdendo apenas para malformações cardíacas, e está associado com
significativa morbidade e mortalidade. O DATN inclui anencefalia, espinha bífida aberta
1
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(mielomeningocele) e a encefalocele (Figura 1). A incidência dos defeitos do tubo neural
está em torno de 1:1000 nascimentos. A anencefalia e a espinha bífida têm prevalência
semelhante, representando 95% dos casos, enquanto a encefalocele é responsável por 5%
dos defeitos do tubo neural.
A anencefalia (acrania) é um defeito caracterizado pela ausência da calota craniana e
da pele que a recobre, de tal modo que o tubo neural da porção craniana é exposto e
há degeneração secundária do encéfalo. Esse grave defeito é incompatível com a vida
extrauterina, fazendo com que a maioria dos óbitos ocorra no útero ou poucas horas após o
parto. Entretanto, às vezes, o recém-nascido pode sobreviver por alguns dias ou semanas.
A encefalocele é um defeito craniano que geralmente ocorre na região occipital, com
herniação cística preenchida por líquido ou tecido cerebral.
A espinha bífida aberta (mielodisplasia ou mielomeningocele) caracteriza-se pela
ausência do arco neural e da pele que o recobre, com lesão secundária dos nervos expostos.

Figura 1: desenho esquemático demonstrando exemplos de DATN (anencefalia e espinha bífida).
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Há marcante variação na prevalência de DATN em diferentes regiões geográficas. A
prevalência na China variou de 60 a cada 10 mil nascimentos, numa província do Norte,
para 10 a cada 10 mil nascimentos em outra província do Sul (1-3). No Brasil não há dados
gerais sobre a real incidência de espinha bífida ou outros defeitos do tubo neural, exceto
por relatos de casuística de locais específicos (4-6).
Na região Nordeste do Brasil, em um hospital de referência, a prevalência foi de 5 casos
para cada 1.000 nascimentos (5), porém uma avaliação populacional, durante 14 anos em
Pelotas, revelou prevalência de aproximadamente 6 casos para cada 10.000 nascimentos
(6) e na região do Vale do Paraíba, que compreende 35 municípios e conta com população
de dois milhões de habitantes, a prevalência de DATN foi de 1,13 para cada 1.000 nascidos
vivos, sendo a prevalência de espinha bífida de 0,68 para cada 1.000 nascidos vivos (4).
No México, a prevalência atualmente é de 9 em 10.000 nascimentos (7).
Em locais onde a prevalência é elevada, existe gritante diferença entre classes sociais e,
quanto menor o nível socioeconômico, maior a prevalência dos DATN (8).
Como outros defeitos congênitos, o impacto do DATN (espinha bífida e anencefalia) vai
além da esfera familiar, atingindo as crianças propriamente ditas, seus pais e toda a
comunidade. Portadores de espinha bífida apresentam lesões na dependência da altura
do defeito de fechamento do tubo neural, sendo que acima da primeira vértebra lombar
o comprometimento será mais grave, resultando, na maioria das vezes, em paralisia dos
membros inferiores, incontinência intestinal e vesical. Adicionalmente, o tratamento tardio
de DATN pode também associar-se com graus variáveis de retardo mental e/ou dificuldades
de aprendizagem escolar.
Assim, mesmo com a melhora significativa do diagnóstico intrauterino e dos cuidados
médicos neonatais, a sobrevida e qualidade de vida das crianças com espinha bífida
apresentam-se muito comprometidas. A vida desses indivíduos e de suas famílias ainda
3
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apresenta graus variáveis de desafios físicos, emocionais e sociais, o que faz com que a
prevenção primária seja a medida mais eficaz no combate de todos esses eventos adversos
acima expostos.

Ácido fólico e DATN
O ácido fólico, folacina ou ácido pteroil-L-glutâmico, é uma vitamina hidrossolúvel pertencente
ao complexo B, também conhecido como vitamina B9 ou vitamina M. Apresenta papel
fundamental no processo de multiplicação celular, na formação de proteínas estruturais e
hemoglobina.
O folato é a forma natural encontrada nos alimentos, predominantemente, em vegetais de
folhas verde-escuras, couve, brócolis, aspargos, espinafre, feijão, lentilha, grão-de-bico,
amendoim, ervilha, milho, morango, kiwi, suco de laranja e fígado (2, 9).
O ácido fólico, forma mais oxidada e estável de folato, é a versão sintética do folato, utilizado
como suplemento nutricional e na fortificação de alimentos, podendo ser transportado
através de membranas.
O folato interfere no aumento do volume dos eritrócitos, das células miometriais do útero
gravídico e do crescimento da placenta e do feto. Atua como coenzima no metabolismo
de aminoácidos, na síntese de purinas e pirimidinas e dos ácidos nucleicos (DNA e RNA),
sendo vital para a divisão celular e síntese proteica.
Diferentes graus de deficiência de folato podem resultar de diversos fatores, tais como dieta
pobre em carboidrato (considerando que pães e massas são feitos de cereais fortificados),
uso de alguns medicamentos (por exemplo, fenitoína, carbamazepina, sulfassalazina),
consumo elevado de alimentos designados como “orgânicos”, que estão isentos de
regulamentação para fortificação com ácido fólico,

condições médicas ou cirúrgicas

4

normativa DTN.indd 4

17/08/2012 11:31:18

FEBRASGO								

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DATN

associadas com má absorção (por exemplo, doença celíaca, doença de Crohn, ressecção
intestinal ou cirurgia).
A deficiência de folato pode impedir a renovação celular adequada durante um momento
crítico no fechamento do tubo neural, resultando assim na sua formação incompleta.
Várias evidências apoiam a hipótese da relação entre a deficiência de ácido fólico e DATN:
•

O efeito do ácido fólico periconcepcional sobre a redução da incidência de ocorrência
ou da recorrência de DATN tem sido confirmado em vários ensaios clínicos controlados
(10, 11).

•

A administração de antagonistas do ácido fólico (metotrexato, inibidores da dihidrofolato redutase e outros) aumenta o risco de DATN (12).

•

As concentrações de folato sérico e células vermelhas do sangue são mais baixas
em mulheres que geram crianças com DATN do que nas demais. Uma revisão
sistemática concluiu que no primeiro trimestre a concentração sérica e a hemática
são, respectivamente, 0,6 ng/ml e 77 ng/ml inferiores em gestações complicadas por
DATN quando comparadas com gestação não afetadas (13).

•

Alguns indivíduos desenvolvem autoanticorpos contra os receptores de folato, todavia
não está claro se esse mecanismo autoimune levaria ao desenvolvimento de DATN.
Um estudo demonstrou presença de autoanticorpos em 9 a cada 12 mulheres (75%)
com história de gravidez complicada por DATN e em apenas 2 a cada 20 mulheres
(10%) sem filhos com DATN (14). Todavia, esse resultado não foi confirmado em
outro estudo (15).

•

O ácido fólico desempenha um papel importante na estabilidade genômica, evitando
rotura cromossômica e hipometilação de DNA. In vitro a instabilidade genômica
em células humanas é minimizada quando a concentração de ácido fólico em
5

normativa DTN.indd 5

17/08/2012 11:31:18

FEBRASGO								

MANUAL DE ORIENTAÇÃO DATN

meio de cultura é maior que 227 nmol/L. Estudos em humanos mostram que: (a) a
hipometilação do DNA, as quebras cromossômicas e a formação de micronúcleos
são minimizadas quando a concentração de folato das células vermelhas é maior que
700 nmol/L; e (b) a formação de micronúcleos é minimizada quando a concentração
plasmática de vitamina B12 é maior 300 pmol/L e a de homocisteína é inferior a 7,5
micromol/L. Essas concentrações são atingidas quando os níveis de ingestão diários
são de 200 a 400 mcg/dia (16, 17).

Importância da suplementação de ácido fólico durante a
gestação
A deficiência de ácido fólico pode determinar o acúmulo sérico de homocisteína, podendo
associar-se à síndrome hipertensiva da gestação, ao descolamento prematuro de placenta,
a abortamentos espontâneos de repetição, a partos prematuros, ao baixo peso ao
nascer, à restrição de crescimento fetal, a algumas doenças crônicas cardiovasculares,
cerebrovasculares, demência e depressão (2). Há evidências de que a ingestão de ácido
fólico possa diminuir o risco de cânceres infantis. Estudos revelam redução de 60% na
incidência de neuroblastoma, tumor de origem embrionária apontado como o mais prevalente
tumor sólido extracraniano em crianças (18-20).
Quanto às anomalias congênitas, há consenso na literatura de que a reposição
periconcepcional de ácido fólico previne o DATN, sendo motivo de controvérsia em relação
a outras anomalias, incluindo cardiopatias congênitas, anomalias do trato urinário, fendas
faciais, defeitos nos membros e estenose pilórica (1, 21-23).
Recentemente, alguns autores demonstraram que a utilização de ácido fólico pode associarse com a diminuição de partos prematuros, constatando que após a adição compulsória de
ácido fólico na farinha de trigo houve discreta redução nas taxas de recém-nascidos de baixo
peso e prematuros, especialmente os pré-termos extremos (23-25). Mulheres que utilizaram
6
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ácido fólico na dose recomendada pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
- 400 μg por dia - por mais de 12 meses antes da concepção tiveram redução de 70% da
incidência de partos entre 28 e 30 semanas, de 50% entre 30 e 32 semanas e de 34% na
incidência de rotura prematura das membranas antes de 32 semanas de gestação, quando
comparadas às mulheres que não o utilizaram. Dessa forma, a suplementação de ácido
fólico reduziu o risco de parto abaixo de 32 semanas de 1/154 (0,65%) para 1/423 (0,23%)
(25).
Portanto, informar às mulheres em idade fértil sobre a importância do ácido fólico e
encorajá-las a aumentar seu consumo provavelmente seja a mais relevante indicação
da suplementação periconcepcional do ácido fólico sintético, uma vez que se associa
com significativa melhora dos indicadores de saúde materna e neonatal, influenciando
diretamente na saúde da família e da sociedade, em especial na prevenção primária dos
defeitos abertos do tubo neural (DATN).
Após 1998, como a fortificação de produtos de grãos de cereais com ácido fólico se tornou
obrigatória nos Estados Unidos da América, houve uma queda significativa no número
de crianças afetadas por DATN, demonstrando que o ácido fólico pode prevenir 50-70%
desses defeitos congênitos a cada ano (26).
No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária, por meio da resolução da diretoria colegiada
nº 344, também tornou obrigatória a adição de ferro e de ácido fólico nas farinhas de trigo
e nas farinhas de milho pré-embaladas na ausência do cliente e prontas para oferta ao
consumidor, as destinadas ao uso industrial, incluindo as de panificação e as farinhas
adicionadas nas pré-misturas, devendo cada 100 g de farinha de trigo e de farinha de milho
fornecer no mínimo 4,2 mg de ferro e 150 µg de ácido fólico (27).
Por outro lado, a maioria das mulheres em idade fértil não consome diariamente quantidade
suficiente de ácido fólico para proteger sua gestação contra esse grave defeito congênito.
Assim, para obter a quantidade diária recomendada de ácido fólico, a maioria das mulheres
7
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terá de mudar seus hábitos alimentares, muitas vezes incompatíveis com o estilo de vida da
mulher moderna. Igualmente, além de a biodisponibilidade do folato ser afetada por vários
fatores, incluindo o fato de o alimento ser cru ou cozido, a forma como ele é preparado, a
combinação de alimentos consumidos e fatores locais do hospedeiro, a biodisponibilidade
do ácido fólico sintético parece ser substancialmente superior à do folato de alimentos
naturais (28).
Dessa forma, a suplementação regular com ácido fólico sintético para todas as mulheres
em idade fértil com risco potencial para engravidar deve ser considerada, pois tal ação
maximizará as chances de uma gravidez saudável e minimizará a possibilidade de ter uma
criança com DATN (26, 29-31).

Fatores de risco para DATN
Noventa e cinco por cento das mulheres com gestações afetadas por crianças com DATN
não têm história pessoal ou familiar positiva. No entanto, alguns fatores de risco são bem
conhecidos. Estes incluem:
•

História anterior de filho com diagnóstico de DATN (Tabela 1).

•

Uso de medicamento anticonvulsivante (ácido valproico, carbamazepina, etc.).

•

Baixo nível socioeconômico.

•

Diabetes insulinodependente.

•

Uso de medicamento antagonista de folato (metotrexato, sulfonamidas, etc.).

•

Obesidade (IMC>35 kg/m2).

•

Síndromes de má absorção, incluindo aquelas associadas com cirurgias de redução
de estomago (bariátricas).

•

Exposição a altas temperaturas no início da gravidez (por exemplo, febre alta).

•

Raça/etnia (DATN é mais comum entre as mulheres brancas do que entre as negras,
e mais comuns entre mulheres hispânicas do que entre as não hispânicas. Verificase maior frequência entre as chinesas do norte).

8
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As mulheres com um filho anterior com DATN e aquelas que utilizam anticonvulsivantes são
as que apresentam maior risco de ter uma criança afetada em futura gestação.

Tabela 1: Risco de recorrência de defeito aberto do tubo neural (32).
Familiares afetados

Risco de DATN (%)

Sem irmãos
Nenhum dos pais

0,3

Um dos pais

4,5

Ambos os pais

30

Um irmão
Nenhum dos pais

4

Um dos pais

12

Ambos os pais

38

Dois irmãos
Nenhum dos pais

10

Um dos pais

20

Ambos os pais

43

Um irmão e um parente de segundo grau
Nenhum dos pais

7

Um dos pais

18

Ambos os pais

42

Um irmão e um parente de terceiro grau
Nenhum dos pais

5,5

Um dos pais

16

Ambos os pais

42

9
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Ácido fólico e prevenção de DATN
Quando a suplementação de ácido fólico deve ser recomendada?
Teoricamente, todas as mulheres necessitam de ácido fólico sintético todos os dias, durante
seus anos reprodutivos. Considerando a formação embriológica do sistema nervoso central
(SNC), para prevenir DATN, qualquer mulher em idade fértil deve receber suplementação
de ácido fólico diariamente, pelo menos 30 dias antes de engravidar, e continuar tomando
esse suplemento durante o primeiro trimestre (três meses) de gestação (1, 26, 29-31).
Todas as mulheres capazes de engravidar, e não apenas aquelas que planejam engravidar,
deveriam consumir ácido fólico diariamente, porque pelo menos metade das gestações
é planejada e, dentre planejadas, a suplementação com ácido fólico é iniciada antes da
concepção em, aproximadamente, apenas 10% dos casos. Adicionalmente, os defeitos do
tubo neural (DTN) ocorrem antes que muitas mulheres descubram que estejam grávidas.
Qual a dosagem ideal recomendada para a suplementação de ácido fólico?
Em 1992, o Serviço de Saúde Pública Americano recomendou que todas as mulheres em
idade fértil consumissem 400 µg (0,4 miligrama) de ácido fólico sintético todos os dias para
reduzir o risco de gravidez afetada por DATN. Caso houvesse antecedente de DATN ou
diante de fatores de risco, a recomendação era aumentar a dosagem em 10 vezes, ou seja,
4.000 µg (4 miligramas) de ácido fólico sintético, começando 30 dias antes da concepção e
continuando durante os primeiros três meses da gravidez (26).
O comitê de genética da Academia Americana de Pediatria endossou a recomendação de
que todas as mulheres em idade fértil sem fatores de risco para DATN deveriam consumir
400 µg (0,4 mg) de ácido fólico diariamente e aquelas com fator de risco deveriam consumir
4.000 µg (4 mg) de ácido fólico por dia (33). Essas mulheres com risco elevado de DATN
devem ser aconselhadas a não tentar atingir a dose de 4.000 µg por dia de ácido fólico por
meio da utilização de polivitamínicos contendo ácido fólico, pois há possibilidade de ingerir
10
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níveis prejudiciais de outras vitaminas. Adicionalmente, devido à alta taxa de gravidez
não planejada, essas sociedades encorajam esforços na elaboração de um programa de
fortificação de alimentos para fornecer a todas as mulheres um consumo diário de 400 µg
de ácido fólico. Outras sociedades apresentam semelhante recomendação na prevenção
do DATN (9, 26, 29, 31, 34, 35).

Riscos da suplementação de ácido fólico durante
a gravidez
O ácido fólico, na dosagem recomendada para prevenção do DATN (0,4 mg/dia), é
seguro e não parece causar danos demonstráveis para o desenvolvimento fetal durante a
gestação nem para as gestantes. Todavia, com o aumento da ingestão e da concentração
sanguínea de folato na população geral, decorrente do enriquecimento de alimentos e da
suplementação adicional, os possíveis efeitos da alta ingestão de folato estão se tornando
uma importante questão de saúde pública.
Os efeitos adversos de doses altas (doses maiores que 1.000 µg, que equivalem a 1mg)
não são claramente demonstrados na literatura, mas parece haver um risco potencial da
suplementação com ácido fólico em mascarar a deficiência de vitamina B12, condição que
é rara em mulheres em idade reprodutiva.
Outros riscos teóricos incluem interações medicamentosas, reações alérgicas e efeitos
cancerígenos. Não há evidências de que a suplementação diária de ácido fólico, na dose
de 400 µg, para a prevenção de DATN resulte em mascaramento de deficiência de vitamina
B12, reações alérgicas ou interações medicamentosas inesperadas.
Resultados preliminares demonstram que mulheres que receberam altas doses de ácido
fólico (5 mg/dia) durante a gravidez parecem apresentar maior probabilidade de morrer de
câncer de mama em idade avançada da vida do que mulheres que tomaram baixas doses
(36). Todavia, esse achado não foi comprovado por outros estudos e parece ter sido um
achado ocasional que não contraindica a suplementação com ácido fólico (37-39).
11
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Outro estudo randomizado cujo objetivo foi avaliar o potencial antineoplásico da
suplementação diária de 1 mg de ácido fólico em 1.021 adultos com adenoma colorretal
não encontrou diferença no risco de recidiva após três anos (risco relativo [RR]: 1,04; IC de
95%: 0,90-1,20), porém a prevalência de lesão avançada foi maior em 627 participantes
que receberam a suplementação (11,6% versus 6,9%; RR: 1,67; IC de 95%: 1,00-2,80;
p=0,05), e os autores concluem que nessa dose não é possível prevenir o câncer colorretal
e que estudos adicionais são necessários para confirmar se a suplementação nesse grupo
de pacientes poderia determinar maior chance de lesão avançada (40). Adicionalmente,
Logan et al. demonstraram que a suplementação com ácido fólico não teria efeito sobre a
recorrência de câncer de colorretal (41).
Finalmente, com o objetivo de avaliar o impacto da alta ingestão de folato sobre o produto
conceptual (42), Pickell et al. (43) investigaram camundongos fêmeas prenhas que
receberam uma dieta-controle com ingestão de ácido fólico diária recomendada para
roedores versus suplementação diária de ácido fólico 20 vezes mais alta que a ingestão
recomendada. Nesse estudo, os autores descreveram concentração plasmática 10 vezes
maior no grupo com alta suplementação. Essa maior concentração sérica resultou em atraso
no desenvolvimento embrionário e retardo do crescimento fetal. Considerando que não
houve alteração do desenvolvimento placentário e que as paredes ventriculares do coração
fetal eram mais delgadas no grupo que recebeu suplementação superior à recomendada,
os autores sugerem que a ingestão de altas doses de folato pode associar-se a efeitos
adversos sobre o desenvolvimento embrionário e fetal em camundongos. Entretanto,
também recomendam que estudos adicionais sejam realizados para confirmar o impacto
negativo da ingestão de doses elevadas de folato durante a gestação.
Finalmente, considerando a segurança da utilização com ácido fólico no período gestacional,
a Sociedade de Teratologia recomenda que toda mulher em idade fértil receba esse
suplemento na dose de 400 µg/dia (44), pois as evidências científicas indicam ser essa a
estratégia de maior impacto na redução da prevalência de DATN.
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Conclusão
Considerando que o ácido fólico (obtido por meio de dieta e suplementação) reduz o risco de
DATN e pode diminuir ou minimizar defeitos congênitos específicos, incluindo cardiopatias
congênitas, anomalias do trato urinário, fendas faciais, defeitos nos membros e estenose
pilórica, a suplementação pré-concepcional de ácido fólico deve ser recomendada para
todas as mulheres que possam engravidar. A dose deve ser ajustada de acordo com a
história clínica da paciente e suas necessidades.
A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)
recomenda (Tabela 2):
1- Que toda mulher que planeja engravidar ou toda mulher em idade fértil sem método
anticoncepcional e que não apresente fatores de risco para DATN utilize 400 μg (0,4
mg) de ácido fólico sintético, iniciando no mínimo 30 dias antes do dia em que planeja
engravidar e mantendo sua ingestão durante os três meses iniciais da gestação (II1A).
13
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2- Que mulheres em idade reprodutiva sejam orientadas sobre os benefícios da
suplementação de ácido fólico sintético durante qualquer consulta ginecológica (por
exemplo: no exame anual, na coleta do teste de Papanicolaou), especialmente se a
gravidez está sendo planejada (III-A).
3- Que mulheres que apresentam fatores de risco, entre eles história prévia de gestação
acometida por DATN, recebam a suplementação de ácido fólico sintético na dose de
4.000 µg por dia (4,0 mg), iniciando pelo menos 30 dias antes do dia em que planejam
engravidar e mantendo sua ingestão durante os três meses iniciais da gestação
(II-A). Nesse grupo, seria importante, caso possível, aconselhamento genético préconcepcional por médico especializado em genética médica.
4- Que gestantes sejam desencorajadas a utilizar altas doses de ácido fólico sintético
por meio de maiores doses de medicamentos polivitamínicos, pois isso poderia
promover a sobredosagem de outras vitaminas e/ou macro ou micronutrientes,
sendo prejudicial à saúde materno-fetal (II-A) (45).
5- Considerando a alta frequência de gestações não planejadas que ocorre no
Brasil, a FEBRASGO encoraja todos os esforços dos órgãos públicos no sentido
de desenvolver programas mais abrangentes de fortificação de alimentos e maior
vigilância no seguimento desses programas (III-A).
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Tabela 2: Resumo da recomendação quanto à administração de ácido fólico para
prevenir defeito aberto do tubo neural (DATN).
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, 2012.

População

Mulheres que planejam engravidar ou estão no período fértil sem
método anticoncepcional.

Recomendação

Suplementação diária de ácido fólico sintético na dose de 400 µg.
O ácido fólico sintético pode ser encontrado isolado ou em associação com polivitamínico. Em ambas as formas, a ingestão diária não
deve ultrapassar a posologia máxima diária recomendada no rótulo
do produto.

Evidência científica

Grau A

Tempo de uso de ácido
fólico sintético

A suplementação deve iniciar-se, no mínimo, 30 dias antes da concepção e ser mantida durante os dois ou três primeiros meses da
gestação.

Avaliação de risco para
DATN*

Fatores de alto risco incluem:
•

História pessoal ou familiar de gestação afetada por algum
DATN*.

•

Uso de anticonvulsivante.

•

Mutação de enzimas relacionada ao folato (p.ex. MTHFR).

•

Diabetes insulinodependente.

•

Obesidade (IMC >35 kg/m2).

•

Uso de medicamento antagonista dos folatos (metotrexato,
sulfonamidas, etc).

•

Síndromes de má absorção (incluindo gestantes com antecedentes de cirurgia para obesidade).

* Observação: essa recomendação não se aplica às mulheres que tiveram a gestação anterior
afetada por feto/recém-nascido com DATN, que utilizam anticonvulsivantes ou que apresentam
outros fatores de riscos expostos acima.
Essas mulheres devem ser orientadas a utilizar a dose diária de 4.000 µg (4 mg) pelo mesmo tempo preconizado acima.

Recomendação de
outras associações

O American Congress of Obstetricians and Gynecologists, a
American Academy of Family Physicians, American Academy of
Pediatrics, o National Institute for Health and Clinical Excellence
(NICE) Guidance e a maioria das outras organizações apresentam
as mesmas sugestões preconizadas pela FEBRASGO.
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