


DIRETORIA DA FEBRASGO
2020 / 2023

Marta Franco Finotti
Vice-Presidente
Região Centro-Oeste

Carlos Augusto Pires C. Lino
Vice-Presidente
Região Nordeste

Ricardo de Almeida Quintairos
Vice-Presidente
Região Norte

Marcelo Zugaib
Vice-Presidente
Região Sudeste

Jan Pawel Andrade Pachnicki
Vice-Presidente
Região Sul

Agnaldo Lopes da Silva Filho
Presidente

Sérgio Podgaec
Diretor Administrativo

César Eduardo Fernandes
Diretor Científico

Olímpio B. de Moraes Filho
Diretor Financeiro

Maria Celeste Osório Wender
Diretora de Defesa e Valorização  
Profissional

Imagem de capa e miolo: passion artist/Shutterstock.com



COMISSÃO NACIONAL ESPECIALIZADA  
EM ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL - 2020 / 2023

Presidente
Fernanda Garanhani de Castro Surita

Vice-Presidente
Lilian de Paiva Rodrigues Hsu

Secretária
Adriana Gomes Luz

Membros
Edson Gomes Tristão

Eliana Martorano Amaral
Eugenia Glaucy Moura Ferreira

Francisco Herlanio Costa Carvalho
Joeline Maria Cleto Cerqueira

José Meirelles Filho
Luciana Silva dos Anjos França

Marianna Facchinetti Brock
Mary Uchiyama Nakamura
Patricia Gonçalves Teixeira

Renato Ajeje
Sérgio Hecker Luz

2021 - Edição revista e atualizada | 2018 - Edição anterior



Prevenção dos defeitos abertos do tubo neural

Descritores
Defeitos do tubo neural; Prevenção; Má-formação fetal; Folato; Anomalias congênitas

Como citar?
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO). Prevenção 
dos defeitos abertos do tubo neural. São Paulo: FEBRASGO; 2021. (Protocolo FEBRASGO - 
Obstetrícia, no 35/ Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal).

Introdução
A suplementação periconcepcional de ácido fólico é universalmente 
aceita por reduzir a ocorrência e recorrência de defeitos abertos do tubo 
neural (DTN).(1-3) Os DTN envolvem malformações congênitas pelo in-
completo fechamento do tubo neural embrionário.  De formas clínicas 
variáveis, as mais prevalentes são a anencefalia e espinha bífida.(4) 

O folato, ou vitamina B9, integra o grupo de vitaminas essen-
ciais.  Encontrada em fontes naturais como folhas verdes, legumes, 
gema de ovo, fígado, e frutas cítricas.  Também está presente em ali-
mentos enriquecidos artificialmente como farinhas de trigo, milho 
e seus subprodutos.(5) Ainda possui a forma sintética presente em 
suplementos vitamínicos. 

Os DTN apresentam etiologia multifatorial como predisposição 
genética, exposições ambientais, sendo a baixa ingestão materna a 
mais influente.(6,7)

*Este protocolo foi elaborado pela Comissão Nacional Especializada em Assistência Pré-Natal e 
validado pela Diretoria Científica como Documento Oficial da FEBRASGO. Protocolo FEBRASGO de 
Obstetrícia no 35, acesse: https://www.febrasgo.org.br/ 

Todos os direitos reservados. Publicação da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (FEBRASGO)
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A prevalência dos DTN diminuiu de 10,7 casos para 7,0 casos por 
10.000 nascidos vivos com a suplementação de ácido fólico, metilfo-
lato e fortificação de farináceos.(8) 

Metabolismo
O 5-metiltetrahidrofolato (5-MTHF), forma biologicamente ativa do 
folato, está envolvido em diferentes processos metabólicos e na ma-
nutenção da eritropoiese.(9) 

O folato alimentar e o ácido fólico passam por processos enzi-
máticos necessários à metabolização para a forma ativa, 5-MTHF, 
que circula no plasma. O metabolismo se inicia com a conversão do 
ácido fólico em dihidrofolato (DHF) e a seguir, em tetrahidrofolato 
(THF) reações catalisadas pela enzima DHF redutase (DHFR). O THF 
sob ação da enzima metilenotetrahidrofolato redutase (MTHFR) é 
convertido em 5-MTHF, convertido em L-metilfolato, fundamental 
para as reações de doação de carbonos, necessárias para a síntese de 
purina e pirimidina durante a síntese de ácido desoxirribonucleico 
(DNA) e de ácido ribonucleico (RNA), para a metilação do DNA e para 
regular o metabolismo da homocisteína.(10)

A síntese de DNA e RNA envolve o ciclo do folato e da metionina, 
com interligações dependentes de substrato como vitaminas e ami-
noácidos. Nessas cascatas de reações químicas de redução e metila-
ção estão envolvidas as vitaminas B12 e a homocisteína.(11)

Manifestações clínicas
Durante o desenvolvimento fetal inicial, forma-se um tubo neural 
que mais tarde torna-se a medula espinhal, o cérebro e as estrutu-
ras protetoras vizinhas, com o fechamento completo ocorrendo pela 
quarta semana de gravidez. Resultados do fechamento incompletos 
do tubo neural levam a defeitos como anencefalia e espinha bífida.
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Locais de origem dos DTN no embrião humano resultantes direta-
mente de distúrbios da neurulação primária ou secundária (Figura 1):
A. Anencefalia é a consequência de eventos defeituosos de fecha-

mento craniano; 
B. Cranioraquises surge quando o fechamento 1 falha; 
C. A espinha bífida aberta resulta da falha no fechamento do neu-

roporo caudal; 
D. O “disrafismo” da coluna vertebral coberto de pele surge através 

da perturbação do processo de neurulação secundária.

Anencefalia

Disrafismo
espinhal

Cranioraquises

Espinha bífida 
(mielomeningocele)

Neuroporo
caudal

Neuroporo
rostral

Closure 1Closure 3

Fonte: Traduzido de Copp AJ, Stanier P, Greene ND. Neural tube defects: recent advances, unsolved 
questions, and controversies. Lancet Neurol. 2013;12(8):799–810.(12)

Figura 1. Locais de origem dos DTN no embrião humano resultantes 
diretamente de distúrbios da neurulação primária ou secundária

Suplementação/Tratamento
O Departamento de Agricultura do Estados Unidos (United States 
Department of Agriculture - USDA), órgão responsável pela publica-
ção das recomendações diária de micronutrientes (dietary reference 
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intakes – DRI), recomenda o consumo de 600 mcg/dia de folato, sendo 
400 mcg de folato via suplementação e/ou alimentos fortificados. O 
nível máximo tolerável (tolerable upper intake levels - UL) difere em 
relação a idade, sendo 1000 mcg/dia para gestantes maiores de 18 
anos e 800 mcg/dia para gestantes menores de 18 anos (Tabela 1).(13) 

Tabela 1. Necessidades nutricionais de folato durante a gestação IOM
Faixa etária RDA UL

> 18 anos 600 mcg 1000 mcg

≤ 18 anos 600 mcg 800 mcg

Fonte: Dolin CD, Deierlein AL, Evans MI. Folic acid supplementation to prevent recurrent neural tube 
defects: 4 milligrams is too much. Fetal Diagn Ther. 2018;44(3):161–5.(13) 
RDA - recommended daily allowance; UL - tolerable upper intake levels

Para prevenção de DTN em mulheres com risco habitual, reco-
menda-se a suplementação de ácido fólico (forma sintética do folato), 
iniciando-se 1 mês antes da concepção e mantendo a suplementação 
até o final do primeiro trimestre de gestação (nível de evidência A) 
(Tabela 2).(1,14-17)

Tabela 2. Recomendações de suplementação de ácido fólico durante a 
gestação IOM

Instituições Risco habitual Grupo de risco

US Preventive Services Task Force
Organização Mundial de Saúde

400 a 800 mcg
400 mcg

-
4 a 5 mg

Ministério da Saúde Brasileiro 400 mcg 4 a 5 mg

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 400 mcg 4 mg

The American College of Obstetricians and Gynecologists 400 mcg 4 mg

Fonte: Bibbins-Domingo K, Grossman DC, Curry SJ, Davidson KW, Epling JW Jr, García FA, et al.; US 
Preventive Services Task Force. Folic acid supplementation for the prevention of neural tube defects: 
US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2017;317(2):183–9. World 
Health Organization (WHO). Guideline: daily iron and folic acid supplementation during pregnancy. 
Genève: WHO; 2012. Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Suplementação e Ferro: 
Manual de condutas gerais. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013. Centers for Disease Control 
(CDC). Use of folic acid for prevention of spina bifida and other neural tube defects—1983-1991. 
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 1991;40(30):513–6. American Society for Reproductive Medicine. 
American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice. 
Prepregnancy counseling: committee Opinion No. 762. Fertil Steril. 2019;111(1):32–42..(1,14-17)
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Grupos de risco para deficiência de folato(1,14-17)

• Antecedentes de DTN (pessoal ou familiar);
• Uso de drogas anticonvulsivantes (ácido valpróico ou 

carbamazepina);
• Diabetes mellitus;
• Obesidade;
• Polimorfismo genéticos (MTHFR C-677T);
• Doenças inflamatórias intestinais;
• Cirurgia bariátrica.

Orientação dietética
O consumo diário de alimentos fonte de folato deve ser incentiva-
do, independente da suplementação de ácido fólico. O folato está 
presente em verduras, legumes e frutas, como: couve-flor, brócolis, 
beterraba, papaia, laranja, folhas verde-escuras, quiabo, cogumelos, 
abacate, aspargos e castanhas.(13) 

Efeitos adversos do uso excessivo de 
ácido fólico na gestação (acima de 1 
mg/dia no grupo de risco habitual)
A absorção intestinal do folato (forma natural) difere da absorção do áci-
do fólico (forma sintética). Enquanto o  folato possui aproximadamente 
50% de absorção, o L-metilfolato, por já se encontrar em sua forma ativa, 
apresenta alta absorção, principalmente se administrada com estômago 
vazio. O excesso de folato no organismo é excretado através da urina na 
forma de catabólicos de folato. Entretanto, o excesso de ácido fólico no 
organismo fica retido no sérum. Estudos sugerem que doses superiores 
a 800 e 1000 mcg/dia já são suficientes para se encontrar níveis de áci-
do fólico não metabolizado em amostra de sangue materno e fetal.(13) A 
forma ativa do ácido fólico, L-metilfolato não leva à acúmulo de níveis sé-
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ricos do ácido fólico. Estudos sugerem que o excesso de ácido fólico não 
metabolizado presente no sérum possa estar associado com:

• Mascaramento da deficiência de vitamina B12 e aumentando o 
risco de neuropatias;(13,18) 

• Aumento de alérgicas infantis;(19) 

• Aumento do risco de câncer gastrointestinal, incluindo o câncer 
colorretal;(18) 

• Risco de resistência à insulina e diabetes gestacional;(20) 

• Distúrbios da tireoide;(20) 

Outros efeitos colaterais associados com a suplementação de 
ácido fólico (≥ 1 mg /dia) tem sido descrito na literatura, entretanto, 
estes apresentam resultados fracos, inconclusivos e contraditórios:

• Autismo;(6,7) 

• Menor crescimento fetal;(20) 

• Diminuição da imunidade materna.(20) 

Tipos de suplementação
No Brasil, a suplementação pode ser feita de forma isolada ou por 
meio de multivitamínicos que contenham folato em sua formulação. 
As apresentações presentes no mercado são compostas por:
1. Ácido fólico (ácido pteroilglutâmico) que necessita ser metabo-

lizado para a forma ativa (5-MTHF) para exercer sua ação.
2. 5-MTHF - forma ativa e mais estável que o ácido fólico, não ne-

cessitando ser metabolizado.
Para que o folato e o ácido fólico tenham acesso a corrente san-

guínea, estes devem ser convertidos em L-Metilfolato (5-MTHF) atra-
vés do processo de metilação.(21) Diversas enzimas estão envolvidas 
no transporte e captação do folato, no ciclo do folato e no metabolis-
mo da homocisteína. A presença de polimorfismo em uma ou mais 
enzimas envolvidas no ciclo do folato, pode interferir na absorção e 
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função do folato no organismo. As principais mutações documenta-
das são as mutações nos genes MTHFR C677T, CBS 844ins68, GCPII 
H475Y, MTR A2756G e MTRR A66G.(22)

A posologia recomendada se encontra sintetizada na figura 2.(14,15 23-27)

Folato
Metifolato

Ácido Fólico
Vitamina B9

Mecanismo de Ação
Replicação celular
Síntese proteica

Recomendação - DRI
600 mcg/dia

UL (Uper Limit sem efeitos): 
800 mcg/dia (≤18 anos

1000 mcg/dia (>18 anos)

Deficiência
Defeito do tubo neural
Anemia megaloblástica

Aborto espontâneo
Pré- eclâmpsia
Prematuridade

Excesso (1 mg)
↑ excreção de zinco nas fezes

Depleta vitamina B12 gerando
resistência à insulina

↓ crescimento fetal

Excesso de ganho de peso no
1º mês de vida em RNs PIG
(risco de obesidade infantil)

TDHA, autismo, esquizofrenia?

Suplementação
OMS / FDA / MS

400 mcg/dia até o final 
da gestação

Histórico de má formação
do tubo neural

4 a 5 mg/dia pré-concepção
e 1º trimestre

Grupo de risco
4 a 5 mg/dia DM, obsesidade,

doenças intestinais
uso de anticonvulcionantes

Polimorfismo genético
(C677T)

Não absorve como
ácido fólico

Nestes casos, o ideal é
na forma Metil Folato

(ou L-Metilfolato-
cálcio)

Fonte:  World Health Organization (WHO). Guideline: daily iron and folic acid supplementation 
during pregnancy. Genève: WHO; 2012. Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de 
Suplementação e Ferro: Manual de condutas gerais. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
Padovani RM, Amaya-Farfán J, Colugnati FA, Domene SM. Dietary reference intakes: application of 
tables in nutritional studies. Rev Nutr (Campinas). 2006;19(6):741–60. World Health Organization 
(WHO). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. Genève: 
WHO; 2016. Castro K, Klein LS, Baronio D, Gottfried C, Riesgo R, Perry IS. Folic acid and autism: 
what do we know? Nutr Neurosci. 2016;19(7):310–7. Au KS, Findley TO, Northrup H. Finding the 
genetic mechanisms of folate deficiency and neural tube defects-Leaving no stone unturned. Am J 
Med Genet A. 2017;173(11):3042–57. Petersen JM, Parker SE, Benedum CM, Mitchell AA, Tinker 
SC, Werler MM. Periconceptional folic acid and risk for neural tube defects among higher risk 
pregnancies. Birth Defects Res. 2019;111(19):1501–12..(14,15,23-27)

Figura 2. Suplementação de folato na gestação e período pré-
concepcional: Recomendações, mecanismo de ação e efeitos da 
deficiência e excesso
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Na publicação da ANVISA Instrução Normativa Nº. 28   de 
26/7/2018, definiu-se que a IDR do ácido fólico para as gestantes é de 
no mínimo de 600mcg e no máximo de 605 mcg/dia e a relação da 
ingestão de metilfolato  para as gestantes é de no mínimo 355mcg e 
no máximo 363 mcg/dia de D.F.E. (D.F.E. : L-metilfolato de cálcio).(28)

Recomendações finais
• Todas as mulheres em idade reprodutiva devem receber suple-

mentação com ácido fólico no período periconcepcional para 
evitar a ocorrência de DTN (1A); 

• Mulheres que planejam engravidar, devem ser informadas sobre 
os benefícios do folato alimentar e da suplementação (3A); 

• Mulheres com baixo risco para DTN devem receber 400 mcg de 
ácido fólico ao dia (2B); 

• Mulheres com risco aumentado para DTN podem se beneficiar 
com 4 mg ao dia (2B);

• A suplementação deve iniciar trinta dias antes da concepção e 
continuar até o final do primeiro trimestre de gestação (1A).
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