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Resumo 

A prevenção primária de Defeitos do Fechamento 
do tubo neural (DFTN) baseia-se na 
administração de ácido fólico no período 
periconcepcional, sendo esse um problema de 
Saúde pública por ser a segunda causa mais 
comum de anomalia congênita no Brasil. Este 
trabalho avalia a suplementação adequada de 
ácido fólico durante a gestação nas puérperas de 
uma maternidade do interior paulista. 
 

Introdução 

O ácido fólico é um micronutriente pertencente ao 
complexo B que atua como cofator enzimático 
para a síntese de aminoácidos, bases 
nitrogenadas e ácidos nucleicos, sendo 
fundamental no processo de divisão celular e no 
metabolismo proteico (LIMA, et al., 2009; 
SANTOS, et al., 2007; CATHATINO, et al. 2006). 
Sua fonte é exclusivamente exógena. Dentre os 
alimentos que o possuem em maior concentração 
estão o os vegetais folhosos verde-escuros, o 
fígado e as frutas cítricas (LIMA, et al., 2009; 
SANTOS, et al., 2007; CATHATINO, et al. 2006).  
A absorção é realizada diretamente por difusão 
passiva apenas quando há alta concentração 
luminal (UEHARA, et al.,2010). Caso contrário, 
deverá ser convertido em sua forma ativa 
(monoglutamato) antes de serem absorvidos por 
transporte ativo em toda extensão do intestino 
delgado (UEHARA, et al.,2010). Em função dessa 
conversão, a biodisponibilidade do ácido fólico 
dietético é aproximadamente 40% menor que o 
medicamentoso, por esse já ser ministrado na 
forma ativa (UEHARA, et al.,2010). 
Devido a complexidade de seu metabolismo, o 
qual envolve mais de 30 genes, parte da etiologia 
da deficiência de ácido fólico pode apresentar um 
componente genético e não apenas ambiental 
(ingesta deficiente, aumento da demanda, 
medicamentos e álcool) (LIMA, et al., 2002). 

Apesar desse caráter multifatorial, as gestantes 
são mais propensas a essa deficiência 
principalmente pela elevada demanda nutricional 
para permitir todo desenvolvimento fetal e dos 
tecidos maternos.  
A deficiência de folato está relacionado ao 
acúmulo plasmático de homocisteína que está 
associado a várias patologias incluindo 
malformações congênitas como os defeitos de 
fechamento do tubo neural (DFTN) (UEHARA, et 
al.,2010).. Dessa maneira vários ensaios clínicos 
e estudos científicos apontaram para a 
necessidade do uso de ácido fólico no período 
periconcepcional para prevenir defeitos no 
fechamento do tubo neural (UEHARA, et 
al.,2010).. Esse fechamento ocorre entre o 23º e 
28º dia após a concepção (THAME, et al., 1998). 
Falhas nesse processo podem levar a sequelas 
neurológicas importantes no feto como espinha 
bífida aberta e anencefalias (MEZZOMO, et al. 
2007, THAME et al. 1998). 
Com intuito de minimizar a ocorrência dessas 
malformações provocadas pela deficiência de 
folato, foi sugerida a fortificação de alguns 
alimentos (farináceos) com ácido fólico para que 
no período periconcepcional a mulher tenha as 
concentrações necessárias do folato. Uma vez 
que muitas das gestações não são planejadas, 
portanto não há suplementação prévia adequada 
necessária para atingir o nível ótimo de folato nos 
glóbulos vermelhos no ínicio da gestação 
(superior a 906 mol/l) (CAWLEY, et al. 2017). 
No Brasil, a partir de 2004 passou a ser 
obrigatório, por determinação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, a adição de 
0,15mg de ácido fólico para cada 100g de farinha 
de trigo ou de milho. Também passou a ser 
recomendado o uso de 0,4 a 0,8 mg diários de 
ácido fólico para gestantes sem filhos com DFTN, 
e de 4 mg para mulheres com gestações prévias 
acometidas por malformação (LIMA, et al., 2009; 
THAME et al., 1998; FERREIRA et al., 2007). 
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Objetivos 

- Traçar o perfil socioeconômico e cultural das 
pacientes. escolaridade, idade, trabalho, renda 
familiar (salários mínimos), residência (cidade, 
bairro), religião e hábitos de vida (tabagismo, 
etilismo, drogadição); 
- Questionamento quanto à realização de 
suplementação de ácido fólico; 
- Comparação das informações obtidas entre dois 
grupos: mulheres que fizeram e mulheres que 
não fizeram a suplementação com ácido fólico. 
 

Materiais e Métodos 

Após aprovação do projeto de pesquisa pela 
Comitê de Ética do Centro Universitário “Barão de 
Mauá” iniciou-se o estudo que avaliou as 
puérperas da Maternidade do Hospital Santa 
Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto no 
período de 2014 a 2017. 
Subsequente ao esclarecimento do estudo pelos 
alunos pesquisadores, as pacientes que 
aceitaram participar assinaram um termo de 
consentimento livre esclarecido. Em sequência foi 
aplicado um questionário(Anexo I) a qual foram 
abordados diversos aspectos, que incluem a 
realização ou não da suplementação adequada 
de ácido fólico pela paciente e o conhecimento 
sobre a sua finalidade. Para que posteriormente 
fosse realizada a análise desses dados. 
 

Resultado e Discussão 

Foi realizado um levantamento de dados quanto a 
realização da suplementação adequada de ácido 
fólico e o conhecimento das puérperas 
participantes sobre a finalidade desse 
micronutriente. Ao todo foram 248 pacientes em 
puerpério imediato entrevistadas. Dessa amostra 
192 pacientes (77,4%) realizaram em algum 
momento a suplementação de ácido fólico, porém 
somente 4 (2,08%) o fizeram de maneira 
adequada, ou seja iniciando-a ao menos um mês 
antes a concepção. Ao passo que 54 puérperas 
(21,77%) não o realizaram e 2(0.8%) não 
souberam informar. Quanto à finalidade do ácido 
fólico na prevenção de anomalias congênitas 
apenas 74 pacientes (29,8%) possuíam esse 
conhecimento. 

 

Conclusão 

Os dados analisados revelaram que a maioria das 
mulheres realizaram a suplementação de ácido 
fólico, porém uma pequena parcela dessas o fez 
de maneira adequada, ou seja ao menos 1 mês 
antes da concepção e até o terceiro mês de 
gestação. Por outro lado grande parte das 

entrevistadas desconheciam a importância da 
suplementação adequada de ácido fólico na 
prevenção primária dos Defeitos de Fechamento 
do Tudo Neural (DFTN), independente de seu 
nível socioeconômico e/ou grau de escolaridade.  
 
Portanto é necessário estudos adicionais para 
esclarecer o desconhecimento da finalidade da 
suplementação do ácido fólico pelas gestantes 
durante a gestação e seu uso adequado, na 
tentativa de aprimorar o uso correto dessa 
vitamina. Além de investigar as possíveis causas 
desse problema, como por exemplo se há 
carência de orientação a essas mulheres nas 
consultas pré-natais de rotina, seja por falta de 
conhecimento no assunto pelos médicos da 
atenção básica ou por negligência dessas 
informações. 
 
Dessa forma, com os resultados obtidos, é 
possível afirmar que a prevenção primária dos 
Defeitos de Fechamento do Tubo Neural (DFNT) 
não foi realizada de maneira adequada na 
população estudada. Questiona-se se esse 
padrão de suplementação observado ocorra em 
outras populações em nosso país. Se isso for 
verdade, os resultados observados alertam para a 
necessidade de implementação de um Programa 
de Planejamento Familiar mais eficiente no 
esclarecimento das  mulheres no período de vida 
fértil orientando de forma adequada as formas 
prevenção primária de anomalias congênitas. 
. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

 
Nome: 
Idade: 
 
Escolaridade: 
( ) Analfabeta 
( ) Ensino fundamental incompleto 
( ) Ensino fundamental completo 
( ) Ensino médio incompleto 
( ) Ensino superior incompleto 
( ) Ensino superior completo 
 
Profissão: 
 
Renda familiar: 
( )1 a 4 salarios mínimos 
( )5 a 8 salarios mínimos 
( ) 9 a 12 salarios mínimos 
( )mais que 12 salariosminimos 
 
Cidade:  
Bairro: 
Religião: 
 
Fumante         (  )sim (  )não 
Etilista             (  )sim (  )não 
Drogas ilícitas (  )sim (  ) não 
Se sim, qual? 
Foi realizado a suplementação com ácido fólico 
na gravidez? 
(  ) sim   (  )não 
 
Se sim, sabe informar a finalidade da utilização? 
(  )sim    (  ) não 
 
Se não, foi orientada a utilizá-lo? 
(  )sim    (  ) não 
 
A gestação foi planejada? 
(  )sim    (  ) não 
 
Houve acompanhamento de pré-natal? 
(  )sim    (  ) não 
 
Se sim, onde foi realizado? 
 
Qual a idade gestacional que teve inicio o 
acompanhamento? 
 
Há algum caso na sua família de mal formação 
congênita? 
(  )sim    (  ) não 
Se sim, qual:   

 
 
 
 

 


