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"Descobrir o ponto vital é a condição essencial da nossa vida e se 

consegue através da observação. Trata-se, portanto, de perceber as 

coisas. Trata-se de polir a alma". 

Mokiti Okada 
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Resumo 

Thame G. Repercussões do tolato medicamentoso sobre a 

concentração do tolato intra-eritrocitário e vitamina 812 sérica em 

gestantes, no contexto da avaliação do consumo alimentar. São 

Paulo; 2004. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objetivo. Avaliação dos níveis de tolato intra-eritrocitário e vitamina 612 

sérica em gestantes, antes e após administração medicamentosa de ácido 

fólico; e análise da dieta usual destas gestantes, quanto ao atendimento 

da demanda de tolato no período gestacional. Métodos. Vinte e sete 

gestantes foram analisadas através de questionário de freqüência 

alimentar (QFA), quanto à ingestão dietética de folato e vitamina 612. 

Foram colhidas amostras de sangue venoso para dosagens laboratoriais. 

As medidas do tolato, da vitamina 612 e do hematócrito, foram tomadas 

em três momentos. A comparação para a verificação da existência de 

diferença entre os três momentos foi realizada através de testes não 

paramétricos em função das medidas não apresentarem uma distribuição 

normal e ao número de casos que passaram pelos três momentos de 

coleta. A comparação entre os três momentos foi feita através do teste de 

Friedman. Resultados. O tolato intra-eritrocitário e o hematócrito 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes entre os 3 

momentos distintos. Já a vitamina 612 não mostrou diferença 

estatisticamente significante. Das 27 gestantes que realizaram a primeira 

coleta, somente 21 realizaram as duas primeiras coletas sanguíneas e 

destas, 11 (52,4%) apresentaram-se inadequadas em tolato intra

eritrocitário na primeira coleta sanguínea sendo que 7 delas (63,6%) 

apresentaram concentrações adequadas na segunda coleta. As que 

tinham concentrações sanguíneas adequadas de tolato intra-eritrocitário 

na primeira coleta permaneceram com taxas adequadas na segunda e 

terceira coletas. Das quatro gestantes com taxas inadequadas na segunda 

coleta, somente três realizaram a terceira coleta e delas, duas (66,7% ) 
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passaram às concentrações adequadas na terceira coleta, ou seja, após 

60 dias de uso do medicamento. Das 10 gestantes com taxas inadequadas 

na primeira coleta, 9 (90,0%) apresentaram concentrações adequadas na 

terceira coleta. Conclusões. Para a diminuição da prevalência dos DTNs a 

conduta de receitar ácido fólico para as gestantes não é suficiente, visto 

que o tubo neural fecha-se nos primeiros 26 a 28 dias pós-concepção e 

neste período, no grupo analisado neste estudo, mais da metade 

apresentou deficiência em folato no exame laboratorial e todas elas, ou 

seja, 100% das gestantes apresentaram consumo insuficiente desse 

nutriente na dieta usual. Esse resultado indica uma tendência de carência 

de folato na população para gestação e, com vistas a uma ação em Saúde 

Pública, a intervenção medicamentosa deve ser iniciada previamente à 

gestação. Estudos pré-gestacionais são necessários para viabilizar uma 

mudança nesse perfil. 

Descritores: Nutrição. Pré-natal. Suplementação vitamínica. Ácido fólico. 

Folato. Defeitos do tubo neural. 

dU)\1Otsca1CiR • 
E DE SAÚOE pUBLICA 

FACUlO"O E DE SÃO PAULO 
UNIVERSlOAD 
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Summary 

Thame G. Repercussões do folato medicamentoso sobre a 

concentração do folato intra-eritrocitário e vitamina 812 sérica em 

gestantes, no contexto da avaliação do consumo alimentar. [Folate 

supplementation effects on the levei of red cell folate and serum vitamin 

612 among pregnant women, and their dietary habits evaluation]. São 

Paulo; 2004. [Tese de Doutorado - Faculdade de Saúde Pública da USP]. 

Objective. Evaluation of the red cell folate and serum vitamin612 leveis 

among pregnant women, before and after oral administration of folic aCid, 

and their dietary habit analysis, regarding the attendance of the folate 

needs in the pregnancy period. Methods. The regular diet of 27 women 

was evaluated through filling a questionnaire about their frequency food 

ingestion relative to folate and vitamin 612. The women venous blood 

wre analyzed for the accomplishment of laboratory determinations. The 

folate and vitamin 612, and hematological leveis were assayed at three 

times. These three moments were compared using non-parametric tests, 

because the number of samples at the three moments and their no normal 

distribution profile. The comparison of the three moments was been using 

the Friedman testo Results. The red cell folate and hematological leveis 

presented significant statistical differences between each three moments. 

The vitamin 612 levei did not show significant statistical difference. From 

twenty seven women at the initial measure, only twenty one had 

participated at the second measure, and them, eleven (52,4%) presented 

low red cell folate concentration, and these eleven women, seven of them 

(63,6%) presented suitable results at the second measure. Ali of them 

with adequate results at the initial measure remained in the same 

situation at the three moments. The four pregnant women with low leveis 

at the second measure, only three had reach the third measure. Two of 

them presented suitable results at the third measure, after sixty days of 

folate oral administration. Nine women (90,0%), from ten pregnant 
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women with initial low folate eoneentration, present suitable folate leveis 

at the third measure. Conclusions. For the reduction of the prevalenee of 

the NTDs, the proeedure of preseribing folie aeid to the pregnant women is 

not enough, eonsidering that the neural tube closes in the first 26 to 28 

days after the eoneeption and during this period, in the group analyzed by 

this study, more than half of it presented folate defieiency in the 

laboratorial tests and ali of them, what means 100% of the pregnant 

women had presented insuffieient eonsumption of this nutrient in their 

usual diet. This result indieates a trend of laek of folate among the 

pregnant population that advises to a Publie Health action and an 

intervention with medieines must be initiated previously to the gestation. 

Pre-pregnancy studies are neeessary to make a ehange in this profile 

possible. 

Descriptors: Nutrition. Pre-natal. Supplementary vitamin. Folie aeid. 

Folate. Defects of tube neural. 
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1. INTRODUÇÃO 

o folato e a vitamina 812 são indispensáveis à formação de novos 

tecidos especialmente na gestação onde há rápido ganho de novos tecidos 

na mãe e no feto. Em função disto o estado nutricional pré-gestacional é 

fundamental. 

Para atender a demanda do feto, ocorre um aumento da necessidade de 

nutrientes, sendo que a alimentação normal não é capaz de suprir a 

quantidade de folato necessária. É preciso complementar através de 

elevação de consumo, de fortificação alimentar e de suplementação 

medicamentosa onde a conscientização da mulher em idade reprodutiva 

torna-se indispensável. 

A deficiência de folato em gestantes tem repercussão sobre o feto, no 

que se refere às malformações congênitas, especialmente os defeitos de 

fechamento do tubo neural (OTN). Atualmente estuda-se a correlação da 

deficiência da vitamina 812 com o aumento do risco de defeitos de 

fechamento do tubo neural (OTN). 

Considerando-se os escassos trabalhos encontrados na literatura em 

relação à suplementação em gestantes com folato, e ao comportamento 

da vitamina 812 diante dessa suplementação, acreditamos ser 

importante verificar em gestantes, a intervenção medicamentosa com 

2mg de folato por dia e o monitoramento das concentrações de folato 

intra-eritrocitário e de vitamina B12 sérica, com o objetivo de definir 

possíveis procedimentos que minimizem o problema das anomalias fetais. 

No Brasil não existem ações voltadas a prevenção deste grave problema 

que afeta famílias, hospitais e a saúde financeira do país e, ao nosso ver, 

cabe aos alunos, professores e dirigentes da Faculdade de Saúde Pública 

levantar a bandeira em defesa de uma política de saúde preventiva. 
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Este é um trabalho original que visa realçar a necessidade de 

conscientização das mulheres em idade reprodutiva e dos profissionais da 

área de saúde, na prevenção de malformações fetais, com indicação de 

possíveis alterações nas condutas terapêuticas de fácil aplicabilidade para 

a população, atendendo assim às expectativas para a implantação de uma 

Política de Saúde Pública efetiva. 
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2. ANÁLISE DA LITERATURA 

2.1 Folato e Ácido fólico 

Os termos Folato e Ácido Fólico são considerados sinônimos, embora a 

maioria dos autores prefiram utilizar o termo folato para designar os 

poliglutamatos (que é a forma encontrada na alimentação, também 

conhecido como folato "livre") e o termo ácido fólico para o ácido 

pteroilpoliglutamato, cujo radical pteroil se conjuga com ácido L

glutâmico. Não possuem atividade enzimática por si próprios, sendo 

reduzido, enzimaticamente, nos tecidos a ácido tetrahidrofolato, que é a 

forma ativa. (LEHNINGER, 1993). 

O folato é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, cuja forma é 

naturalmente encontrada em alimentos. 

O ácido fólico é a forma sintética do fOlato, utilizada para 

suplementação e fortificação de alimentos. 

O folato "livre" dos alimentos é absorvido da mesma forma que o ácido 

glutâmico através do trato gastrintestinal (OMS, 1970). 

O ácido fólico é uma molécula composta por um anel duplo de pteridina 

ligado ao ácido para-aminobenzóico que, por sua vez forma ligações, de 

uma a nove moléculas de ácido glutâmico. Uma enzima chamada 

diidrofolato redutase reduz o ácido fólico a uma molécula chamada 

tetrahidrofolato, que funciona como um carregador de unidades isoladas 

de átomo de carbono, formando coenzimas folato que participam de 

numerosas reações metabólicas envolvendo a transferência de carbono 

entre reações que são essenciais para a síntese normal de DNA 

(RAPAPORT, 1990). 
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Figura 1 - Ácido fólico (desenhado através do software 1515jDraw) 

Figura 2 - Ácido fólico em 3D (desenhado através do software 1515jDraw) 

A utilização e função do folato podem estar prejudicadas em condições 

como a gravidez. Como a deficiência de folato parece ter participação nos 

defeitos do tubo neural em recém nascidos, em setembro de 1992, a U.S. 

Public Health Service recomendou que todas as mulheres antecipando 

uma gravidez consumissem 0,4 mg/dia de ácido fólico para reduzir os 

riscos de defeitos como a anencefalia ou a spina bífida. (MAHAN, 1996). 

"The Food and Nutrition Board' 5 Standing Com m ittee " , propôs que a 

referência de ingestão diária é considerada para o prolongamento da vida 

e redução do risco de anomalias e doenças crônicas. Baseado na análise 

de metabolismo de nutrientes em humanos e dados de ingestão na 
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população de Estados Unidos, este comitê faz recomendações para cada 

grupo de idade. O ROA (Recommended Dietary Allowances) para mulheres 

grávidas é de 600 J,lg/dia (lnstitute of Medicine, 2001). 

SAUBERUCH, em 1995, ressalta que a mais comum causa de 

comprometimento da taxa de folato é a baixa ingestão da vitamina, mas 

relata que outros numerosos fatores, incluindo drogas, álcool e fumo 

podem impedir a utilização do folato e contribuir para a causa de sua 

deficiência. 

A ingestão crônica de álcool está associada às concentrações elevadas de 

homocisteína e provavelmente ao defeito do metabolismo do folato 

freqüentemente observado em pacientes alcoólatras. (HLTBERG, 2000). 

CORTÊS, em 2000, relata quatro causas principais de deficiência de ácido 

fólico que são: ingestão inadequada, problemas de absorção, 

interferências produzidas por medicamentos como alguns 

anticonvulsivantes e gestação. Reafirmando que a deficiência de ácido 

fólico tem um papel predominante na patogenia das malformações 

congênitas, ressalta que essa deficiência também está relacionada às 

doenças cardiovasculares em adultos e que estratégias preventivas devem 

ser incluídas na promoção da saúde, desde a vida pré-natal até a vida 

adulta. 

VAN der put, em 2001, publica um artigo revisional onde reafirma que a 

administração de folato reduz substancialmente o risco de defeito de tubo 

neural e relata que o distúrbio no metabolismo de folato está relacionado 

ao aumento das concentrações de homocisteína encontrada no sangue de 

mães de crianças com OTN, observação esta que levou os cientistas a 

estudarem as enzimas envolvidas no metabolismo folato-dependentes da 

homocisteína. Assim, verificou-se que uma mutação no gene da enzima 

metiltetrahidrofolato redutase está associado ao aumento do risco de OTN 
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e causa elevação nas concentrações de homocisteína que podem ser 

normalizadas com o aumento da ingestão de tolato. 

Os tolatos são encontrados em vegetais verdes e frescos, frutas, feijões, 

nozes, fígado e rim. Em certos alimentos o tolato pode estar ligado a 

outras substâncias, como exemplos, nas verduras o ácido fólico está unido 

de forma inespecífica às fibras de celulose e tanto o leite humano como o 

leite de vaca contém aproximadamente 50mg de tolato total por litro 

ligado a proteínas b-Iactoglobulinas. (OMS, 1972). 

BAILEY, em 1995, analisando as recomendações de ingestão de tolato na 

dieta de americanos, observa que são bastante semelhantes em todo o 

mundo. O enfoque geral é no sentido de aumentar o consumo de 

alimentos contendo tolato, o que inclui legumes verdes e frutas cítricas. 

Estudando a ingestão de ácido t6lico em mulheres jovens americanas 

HILTON JJ (2002) concluiu que a ingestão inadequada é comum em 

jovens entre 18 e 24 anos de idade. 

ACHON M, em 2002, analisou altas doses de suplementação de ácido 

t6lico em ratas. Relata possível efeito negativo na utilização da dieta ao 

status de proteínas, em função da redução da função do nitrogênio 

digestivo. Relata também que as concentrações da vitamina B6 e B12 

não sofrem alterações. 

O tolato se degrada rapidamente durante a cocção. O aquecimento 

durante o processo de enlatados também pode destruir o tolato. A 

ingestão na dieta varia amplamente nos diferentes grupos sócio

econômicos, refletindo tanto o conteúdo da dieta quanto à forma de 

preparação. A necessidade diária tem um acréscimo na gestação, sendo 

que a dieta só consegue suprir na presença de frutas cruas, suco de 

frutas, vegetais frescos ou levemente cozidos. Na tabela abaixo, seguem 
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exemplos da quantidade de folato em alguns alimentos. 

Tabela 1- Tabela de alimentos contendo folato 

ALIMENTO FOLATO IJg 
Fígado de frango, 100g[ cozido 770 
Fígado de boi, 100g, cozido 220 
Lentilhas, 250g, cozidas 210 
Feijão, branco, cozido, 250g 144 
Brócolis, 250g, cozido 104 
Espinafre 250g, cozido 103 
Suco de laranja, 250g 75 
Germe de trigo, cru, 2 colheres de sopa 50 
Tofu, 250g 55 
Mamão papaia, 100g 53 
Suco de vegetais verdes, 250g 51 
Ovos, 1 unidade 25 
Banana, 1 unidade 22 
*Northwester University - Nutrition Facts 

O folato plasmático é captado por todos os tecidos, mas com avidez 

espeCial pelo fígado, onde participa de reações metabólicas e é 

armazenado. O fígado libera o folato armazenado, para utilização em 

outros tecidos, mas apenas através de um circuito que envolve sua 

excreção para a bile e reabsorção a partir do intestino delgado para o 

plasma. 

Esta circulação entero-hepática parece ser necessária para manter as 

concentrações plasmáticas normais. Isso explica por que as concentrações 

começam a cair dentro de horas quando indivíduos normais recebem 

álcool, pois a liberação de folato das células hepáticas para a bile fica 

prejudicada e a circulação entero-hepática é interrompida. 

Para a manifestação de uma anemia megaloblástica, demora um pouco 

mais. Se um indivíduo adulto, previamente normal, deixar de ingerir ácido 
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fÓlico, vai desenvolver essa anemia dentro de aproximadamente cinco 

meses. (RAPAPORT, 1990). 

A Organização Mundial da Saúde relata outras situações que podem 

provocar a anemia megaloblástica como, por exemplo, a administração de 

certos medicamentos anticonvulsivantes, pois o medicamento impede a 

desconjugação intestinal do folato alimentar. Parece que os 

contraceptivos orais também podem provocar esse tipo de anemia, 

alterando a absorção do folato. Enfermidades do intestino delgado 

também impedem a absorção. (OMS, 1972). 

A absorção do folato ocorre no terço proximal do intestino delgado 

Uejuno), através do transporte passivo e ativo dos enterócitos (LAMBIE & 

JOHNSON, 1985). Há um predomínio da absorção dos folatos na forma 

de monoglutamato (70%) contra a forma poliglutamato (30%). Neste 

sentido os preparados farmacológicos são facilmente absorvidos pelos 

enterócitos do jejuno, pois são constituídos por folatos na forma 

monoglutamatos (ROSE & MENUTII, 1995). 

O fígado é o principal tecido de reserva do organismo humano de folato, 

na forma de poliglutamatos. Outra fração do folato é excretada na bile 

como metiltetrahidrofolato, forma predominante no plasma sérico (80-

90%) que é reabsorvido, ficando disponível para ser novamente 

distribuído para os tecidos, via circulação entero-hepática (BASU & 

DICKERSON, 1996). 

O folato é ativamente transportado através da placenta para o feto. Não 

há alteração na absorção de folato em uma gestação saudável. 

No plasma, os folatos podem se ligar à albumina ou a outras proteínas 

chamadas proteínas carregadoras de folatos, que parecem ser as 

responsáveis pelo transporte de folato do organismo materno para o feto, 

através do mecanismo contra o gradiente de concentração (transporte 
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ativo pela placenta). (STEEGERS-THEUNISSEN, 1995). 

A forma biologicamente ativa do ácido fólico é o ácido tetrahidrofolato em 

sua forma metilada (metil THF). Esse co-fator atua na biossíntese dos 

DNA e RNA. O THF aceita unidades isoladas de carbono 3 da serina para 

formar um "pool" de co-fatores intercambiáveis como o 5-10 metileno

THF, o 5-10-metenil-THF e o 10-formil-THF. Este último cede seu grupo 

formil a duas das enzimas da síntese das purinas (guanina e adenina), e o 

5-10-metileno-THF cede seu grupo C-i à timina sintetase, responsável 

pela síntese da timina (ESKES, 1997). 

Síntese do DNA 

ÁCIDO FÓLICO 

1 Tetrahidrofolato 
Redutase 

ÁCIDO TETRAIDROFÓLICO 

1 
NSN10METILENOTETRAIDROFOLATO 

URIDINA ------------------------------------------------------TIMINA 

(RNA) TIMIDlLATO SINTETASE (DNA) 

O metil-THF está implicado em uma reação catalizada pela metionina 

sintetase (enzima dependente da vitamina B12), na qual o grupo metil do 

5-metil-THF é transferido a homocisteína, gerando o THF e a metionina. 

As concentrações de homocisteína se elevam nas condições de depleção 

de ácido fólico e tem sido apontada a hipótese de que o aminoácido 

homocisteína seja o agente teratogênico para os Defeitos de Tubo Neural. 

(STEEGERS T e colo, 1996). 



27 

2.2 Vitamina 812 ou Cobalamina 

A vitamina 612 é co-fator na conversão do metil malonil CoA em succinil 

CoA. Também é co-fator na síntese de metionina, a partir da 

homocisteína e, juntamente com o folato, é requerido para a síntese de 

DNA. Há algumas condições que manifestam baixas concentrações de 

vitamina 612 sérica, incluindo deficiência de ferro, gestação, 

vegetarianismo, gastrectomias, uso de contraceptivos orais, competição 

parasitária, deficiência pancreática, tratamento de epilepsia e idade 

avançada (CHANARIN, 1987). 

Dentre os vários compostos de cobalaminas que apresentam atividade 

como a vitamina 612, a cianocobalamina e a hidroxicobalamina são as 

formas mais ativas. A ciaríocobalamina (assim chamada por conter um 

grupo cianeto ligado ao átomo de cobalto) é a forma mais estável e, 

portanto a forma pela qual a vitamina é produzida comercialmente por 

fermentação bacteriana. (LEHNINGER, 1993). 

É substancialmente armazenada no organismo (aproximadamente 2000 

~g) e as maiores concentrações são absorvidas no fígado. A circulação 

recicla a vitamina da bile e das secreções intestinais, reduzindo a 

necessidade diária a pequenas doses. Qualquer excesso da vitamina é 

excretado na urina. (MAHAN, 1996). 

A cobalamina é essencial para o metabolismo normal de todas as células, 

especialmente a do trato gastrintestinal, medula óssea e tecida nervosos. 

(HENDLER, 1994). 

A placenta pode funcionar como um depósito de determinadas vitaminas 

além de ser um meio de transferência das mesmas para o feto. Para 

algumas vitaminas como a 66 e a 612, foi demonstrada grande 

capacidade de retenção pela placenta. (6ERGER, 1988). 
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Para suprir as necessidades diárias da gravidez e lactação normais, a ROA 

(Recommended Dietary Allowances) recomenda uma dose de cobalamina 

de 2.4 ~g/dia para gestantes e 2.8 ~g/dia para lactantes. (ORls, 2001). 

Tabela 2 - ORls para Vitaminas 

VITAMINA DRI ATUAL* NOVADRI- UL-

Vitamina A 5000 lU 900 ~g 3000 ~g 
(3000 lU) (10,000 lU) 

Vitamina C 60mg 90mg 2000 mg 

Vitamin O 400 lU (10 ~g) 15 mcg (600 lU) 50~g(20oo lU) 

Vitamina E 30 lU (20 mg) 15mg 1000 mg 

Vitamina K 80 ~g 120~ NO 

Tiamina (81) 1.5mg 1.2 mg NO 

Riboflavina (82) 1.7mg 1.3mg NO 

Nicotinamida 20mg 16 mg 35mg 

Vitamina 86 2mg 1.7mg 100mg 

Folato 400 ~g 400 ~g origem alimentar, 1 000 ~g sintética 
(0.4 mg) 200 mcg 

sintética ## 

Vitamina 812 6 ~g 2.4 ~g ### NO 

8iotina 300 ~g 30~g NO 

Ácido pantotênico 10mg 5mg ND 

Colina Não estabecido 550mg 3500 mg 
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* As DRls são valores estabelecidos pelo Food and Drug Administration (FDA) para utilização em rotulagem de 
alimentos. Foram baseadas inicialmente nos valores mais elevados de Doses Diárias Recomendadas de 1968 

(Recommended Dietary Allowance (ROA» para cada nutriente, garantindo que cada nutriente seja fornecido para 
todas as faixas etárias. 

** As DRls (Dietary Reference Intakes) são as mais recentes recomendações dietéticas estabelecidas pelo Food 
and Nutrition Board of the Institute of Medicine de 1997 a 2001. Os valores mostrados são os mais altos DRls 

para cada nutriente. 

O valor limite (UL) é o mais alto nivel de ingestão considerado seguro para utilização para adultos, incorporando 
um fator de segurança. Em alguns casos, valores mais baixos de ULs podem ser estabelecidos para crianças. 

## Recomenda-se que mulheres em idade fértil tomem 400 mcg de ácido f61ico sintético proveniente de 
alimentos fortificados e suplementos alimentares, em adição à dieta normal. 

### Recomenda-se que pessoas com mais de 50 anos, tomem vitamina 812 recomendadas através de 
alimentos fortificados ou suplementos, melhorando a biodisponibilidade. 

NO - Valor limite não determinado. Não há efeitos adversos observados em altas ingestões do nutriente. 

*DRIs 

o distúrbio no metabolismo do tolato e da metionina também é causado 

pela deficiência de vitamina 612, portanto, o tolato fica retido na forma 

de metiltetrahidrofolato, tornando-o indisponível para outras reações, 

incluindo a síntese de timidina essencial na síntese de ONA. 

Sabe-se que a insuficiência de tolato é um risco para OTN e há 

controvérsias sobre a insuficiência de vitamina 612 e sua associação com 

o risco aumentado para OTN. Atualmente estuda-se essa associação e 

RAY (2003) relata que parece haver uma moderada associação entre 

insuficiência materna de vitamina 612 e o risco de fetos com OTNs, a 

partir de um artigo revisional com 17 estudos encontrados desde 1980 até 

outubro de 2002. 

SUAREZ (2003) em estudo caso-controle analisou essa associação na 

população mexicana e conclui que o nível sérico insuficiente de vitamina 

612 pode ser um importante fator etiológico para OTN. 
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2.3 Defeitos de Tubo Neural (DTN) 

Nos Estados Unidos, os defeitos de tubo neural ocorrem em 

aproximadamente 1 em 1000 nascimentos, são causa importante de 

morbidade e mortalidade perinatal, e só são ultrapassados em freqüência 

pelos defeitos cardíacos congênitos. No início da década de 90, 

aproximadamente, 1,3% de todas as mortes de conceptos nos Estados 

Unidos foram por DTN. Na China, as taxas de DTN têm variado de 6 a 13 

por 1000 nascimentos, seguido pela Irlanda com 6 por 1000 nascimentos. 

Aproximadamente 2.500 a 3.000 crianças com DTN nascem nos Estados 

Unidos a cada ano. (ROSE e MENNUTTI, 1994). 

Aproximadamente 4.000 grávidas nos Estados Unidos são afetadas a 

cada ano por dois dos DTN (espinha bífida e anencefalia) e estima-se que 

2.500 crianças nascem com DTN. (CDC, 1995). O Center For Disease 

Control and Prevention (CDC Editorial Note) destaca que durante 1980 a 

1990, foram estimados 18.000 conceptos nascidos com espinha bífida nos 

Estados Unidos e que em 1990 aproximadamente 5.000 (28%) destas 

crianças tenham morrido. Custos médicos e cirúrgicos anuais para todas 

as pessoas com espinha bífida excederam US$200 milhões de dólares. O 

custo "per capita" dos pacientes com espinha bífida foi calculado em 

US$250.000 dólares. 
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Figura 3 - Espinha bífida 

Estudo Colaborativo Latino-americano de Malformações Congênitas 

(E:CLAMC), efetuado na cidade de São Paulo, registrou 1 caso de OTN em 

cada 800 nascimentos, no período de 1982 a 1984 (BRUNONI, 1986). 

A incidência de OTN varia entre grupos raciais, localização geográfica e 

outros fatores predispostos como o excesso de exposição ao calor. 

MILUNSKY e colo (1992) estudaram mulheres americanas que estiveram 

expostas ao calor (sauna, febre) no primeiro trimestre de gestação e 

encontrou associação entre exposição e aumento de risco para defeitos de 

tubo neural. 

Há diferenças raciais pronunciadas na prevalência de OTN com taxas mais 

altas em caucasianos que em latino-americanos e negros com ênfase em 

taxas muito altas em população migrante da Austrália ocidental. É 

possível que essas diferenças na prevalência sejam devidas 

exclusivamente a fatores ambientais como as diferenças na ingestão de 

nutrientes de folato ou algum outro fator ambiental. (SCOTT e colo, 

1995). 
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o diagnóstico exato de DTN pré-natal ocorre durante o começo do 

segundo trimestre da gravidez usando imagens ultra-sonográficas e por 

análise de alfa-fetoproteína plasmática e do líquido amniótico e 

acetilcolinesterase do líquido amniótico. Entretanto, mais de 90% dos 

casos de DTN ocorrem em mulheres que não são identificadas como de 

risco para estas anomalias. Por outro lado, a taxa de recorrência é 

extremamente alta, variando de 2% a 5% (CHA, 1996). 

o tubo neural é a estrutura embrionária que origina o sistema nervoso do 

feto. O processo de formação do tubo neural ocorre no primeiro mês de 

gestação, em 2 etapas distintas denominadas de neurulação primária e 

secundária. A neurulação primária é a formação do tubo neural da região 

craniana até a região lombar alta. Na terceira semana pós-concepção, 

inicia-se a formação do tubo neural com o espessamento do ectoderma e 

surgimento da placa neural. Com a invaginação deste tecido e a 

aproximação de suas bordas, dá-se o fechamento do tubo neural. Este 

fechamento começa na região torácica, progredindo cranialmente, onde se 

completa aproximadamente no vigésimo quarto dia pós-concepção, e 

caudalmente o processo se completa aproximadamente no vigéSimo sexto 

dia. O fechamento precoce resulta em espinha bífida e o tardio, em 

anencefalia. Meningo e Mielomeningocele (espinha bífida) são compatíveis 

com a vida com comprometimento físico e mental. 
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Figura 4 - Formação do Tubo Neural 

A neurulação secundária é a formação do tubo neural da região lombar e 

sacral. Grupos de células indiferenciadas localizadas caudalmente ao tubo 

neural passam por processo de vacuolização e coalescimento, integrando

se em seguida ao eixo do tubo neural já formado. A neurulação 

secundária se completa por volta da sétima semana de gestação 

(O'RAHILLY, 1994). 

A possibilidade de que o ácido fólico pudesse estar envolvido com essas 

malformações foi levantada por HIBBARO em 1.964 e o interesse em 

vitaminas e OTN cresceu a partir de relatos em 1980 por SMITHELLS e 

colaboradores com uma alta redução na ocorrência de OTN em pacientes 

com suplementação vitamínica materna. 

SAUBERLICH, 1995, relata que o aumento pelo interesse no tolato nos 

grupos populacionais é o resultado de três aspectos da vitamina: (1) a 

associação do baixo nível de tolato no plasma com elevada concentração 

de homocisteína plasmática e o risco aumentado de arteriosclerose, (2) o 

benefício do tolato na redução da incidência de defeitos de tubo neural, e 

(3) o efeito do tolato na ocorrência de câncer. 

FACULDADE DE PÚBLICA 



34 

Estudo duplo-cego e randomizado em mulheres com antecedente de DTN, 

relata que a suplementação com ácido fólico reduziu o risco de recorrência 

de DTN em 71 % dos casos. (MRC, 1991) 

A suplementação de ácido fólico antes da concepção e durante o início da 

gravidez, pode ser um importante método para prevenir os defeitos do 

tubo neural. O efeito desta prevenção tem sido comparado com a 

prevenção da síndrome de rubéola por vacinação antes da criança atingir 

a idade reprodutiva, ou de diabete embriopática por estrito controle da 

glicose materna (ROSE e MENNUTTI, 1994). 

SCOTT, 1994, mostrou o alto fator protetor em prevenir ocorrência e 

recorrência de DTN. A ingestão de ácido fólico nos diferentes estudos 

variou e o consenso foi de que 400 ug de ácido fólico provavelmente 

fornecem a proteção ideal. 

Foram emitidas recomendações pelo UK Departament of Health e pelo 

CDC em Atlanta para que todas as mulheres que potencialmente possam 

engravidar devam consumir 400 ug de ácido fólico por dia para prevenir a 

ocorrência e 4,0 mg por dia para prevenir recorrência. 

WILSON, em 2003, citou que mulheres em idade fértil devem ingerir uma 

quantidade de 0.4 mg a 1.0 mg de ácido fólico por dia e que mulheres 

com risco para DTN devem ingerir altas doses, de 4.0 mg a 5.0 mg 

diariamente, estas devem ingerir ácido fólico isoladamente e não em 

formato multivitamínico, devido a riscos de ingestão excessiva de outras 

vitaminas, tais como a vitamina A. A definição dessas altas doses deve ter 

supervisão médica cuidadosa em função do risco de não diagnóstico de 

deficiência de vitamina 612. 

Em 1993, em tentativa de colaborar com a diminuição dos DTN, os US 

Department of Health and Human Services e do Food and Drug 
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Administration decidem fortificar produtos em grão nos Estados Unidos 

com ácido fólico (CDC, 1993). 

BALEN, 1995, observando mulheres atendidas por especialistas para 

indução de ovulação, onde há consciência da recomendação de 

suplementação de folato no período pré-concepcional, verificou que 

menos de 3% seguem esta orientação. 

Questionando mulheres jovens a respeito de ácido fólico, WILD (1996) 

encontrou entre estudantes de medicina e de biologia, menos da metade 

estavam cientes dos benefícios do ácido fólico e somente 10% na 

população geral tinham conhecimento do assunto. A grande maioria 

nunca tinha ouvido falar em ácido fólico. O mesmo autor acredita que 

conhecimento sobre folatos pode ser efetiva e eficientemente entregues 

em escolas para poder atingir a conscientização necessária do públiCO 

alvo. 

CZEIZEL, 1996, relata trabalhos onde sugere que o aumento na ingestão 

de ácido fólico pode também ter efeito protetor em doenças coronárias, 

defeitos de membros, câncer cervical e colo retal. Entretanto, a evidência 

de prevenção de outros defeitos de nascimento tem menor abrangência. 

O mesmo autor, em 1998, ressalta que o consumo de alimentos 

enriquecidos com ácido f6lico pode ser a melhor maneira de se prevenir 

as OTN e outras anormalidade congênitas. A suplementação vitamínica no 

período pré-concepcional é a forma apropriada de prevenção primária, 

entretanto a grande proporção é de gestações não planejadas. 

SHAW e col., 1995 fazem uma investigação para verificar a utilização de 

multivitamínicos contendo áCido fólico, no período pré-concepcional e 

durante o primeiro mês de gestação, que poderia estar associado ao risco 

reduzido de fissura orofacial. Neste estudo caso controle, mulheres na 

Califórnia que tiveram conceptos com anomalias orofacial e mulheres 
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controles são avaliadas, entre 1987 e 1989. Os autores encontram risco 

reduzido (25-50%) de fissura orofacial, nas mães que utilizaram 

multivitamínicos contendo ácido fólico, entretanto não podem associar a 

redução somente ao ácido fólico, visto que os multivitamínicos continham 

outros componentes. O consumo de cereal contendo ácido fólico 

também foi associado com a redução do risco da anomalia. 

HAYES e coI., 1996 realizaram estudos para verificar se a suplementação 

com ácido fólico no período periconceptional, pode reduzir o risco de 

fissuras orais. Calcularam o risco para todas as fissuras orais, fenda 

palatina e lábio leporino com ou sem fenda palatina. No grupo controle, 

as mulheres também tinham conceptos com outras anomalias congênitas 

diferentes das fissuras orais ou defeitos de tubo neural. Os resultados 

deste estudo não suportam a associação entre o uso de suplementação 

com ácido fólico e o risco de fissura oral. 

Outros estudos mostram que o uso periconcepcional de ácido fólico 

diminui a ocorrência e recorrência de DTN e também de outras 

malformações congênitas como as fissuras labiopalatinas, algumas 

malformações do trato geniturinário e os defeitos cardíacos e que doses 

de 4 mg diários de ácido fólico para mulheres que tenham tido filhos com 

esses defeitos congênitos são recomendados. (CZEIZEL, 1996; SHAW, 

1995). 

A suplementação com ácido fólico no período pré-concepcional pode 

reduzir a incidência de prematuros, presença de baixo peso e tamanhos 

pequenos para a idade gestacional, segundo ROLSCHAU, 1999. 

Um estudo de caso controle de implicações para prevenção, propõe que 

seja implementado pelo médico no cuidado primário de mulheres que 

planejam gravidez. Se as mulheres com baixas concentrações de folato 

sanguíneo fossem identificadas, o risco de DTN poderia ser reduzido em 
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mais que 85%. Sem esse delineamento, é improvável ter o mesmo efeito, 

porque pode ser preciso uma dose mais alta para as mulheres com baixo 

nível de folato. Os autores enfatizam o potencial para prevenir essa 

condição agora que as mulheres de alto risco podem ser identificadas 

facilmente com um simples teste de sangue (DALY e col., 1995). 

Continuam os debates quanto à taxa de ácido fólico requerida para 

resposta hematológica. A maior preocupação com relação ao uso de 

ácido fólico é que ele pode mascarar a anemia perniciosa que pode ser 

seguida de uma futura deterioração do sistema nervoso (BERESFORD, 

1994). 

Em 1.996, TUCKER e co!. publicaram os benefícios da fortificação de 

folato em cereais, elevando o nível de 140ug para 100mg. No ano 

seguinte, BRANTIGAN (1997), aponta a preocupação com relação ao risco 

de mascarar uma possível deficiência de vitamina B12, escondendo uma 

anemia macrocística. Ele enfatiza que pacientes devam ingerir ácido 

fÓlico, mas questiona quanto à taxa que deva ser administrada à 

população durante a suplementação. 

BROWN, 1997, refere à suplementação na dieta de mulheres em idade 

reprodutiva com 400fJg de ácido f6lico por dia, aumentando 

efetivamente as concentrações de folato intra-eritrocitário associados ao 

baixo risco de DTN. O autor enfatiza que a concentração protetora do 

folato intra-eritrocitário pode ser obtida por elevação no consumo de 

vegetais verdes, frutas e cereais fortificados com ácido f6lico no café da 

manhã. 

Estudo caso controle entre gestantes que apresentavam fetos com DTN e 

gestantes com fetos normais, foi realizado por KIRKE e col. (1993) 

dosando-se vitamina B12 plasmática, folato plasmático e intra

eritrocitário, com valores significantemente mais baixos no grupo estudo. 
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Numa revisão da literatura com sete estudos caso controle com 

concentrações de folato, RUSH (1994) encontra diferença significativa, 

com concentrações de folato plasmático mais baixos no grupo estudo, foi 

encontrada em apenas um dos sete trabalhos e em duas das publicações 

foram encontradas concentrações mais baixas de folato intra-eritrocitário. 

SCOTT e coL, 1994 realizaram um estudo caso controle entre mulheres 

com antecedentes de gestação afetada por OTN e mulheres sem 

antecedentes, dosando folato plasmático e vitamina 612. Não encontram 

diferença significativa nos grupos analisados e relatam que muitos casos 

não são clinicamente deficientes em nenhuma das vitaminas, sugerindo 

metabolismo prejudicado nas funções de uma das vitaminas. 

Em estudo de caso controle realizado WILO e coL (1993), entre mulheres 

com e sem história de OTN, dosando-se folato sérico e intra-eritrocitário 

e analisando a ingestão de folato pela dieta, as concentrações sangüíneas 

não foram significantemente diferentes entre as mulheres analisadas, mas 

foi observada diferença entre a ingestão e as concentrações encontradas 

no sangue: nas mulheres do grupo controle houve correlação entre 

ingestão e taxas sangüíneas e nas do grupo estudo não. 

WILD e coL, 1995 realizaram um estudo semelhante ao anterior, 

utilizando método específico por cromatografia líquida de alto desempenho 

(HPLC) para determinar concentrações de 5-metiltetrahidrofolato, a forma 

predominante de folato no plasma, em mulheres com histórico de dois 

fetos afetados por DTN e mulheres controle. Novamente a concentração 

plasmática não foi significantemente diferente entre os grupos, entretanto 

a relação entre 5-metiltetrahidrofolato no plasma e folato na dieta 

(assegurado por sete dias de ingestão elevada) diferiu nos dois grupos: 

mulheres com história de OTN requerem mais folato na dieta que as 

mulheres controle. Os autores sugerem que tais mulheres podem ter 
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deficiência no metabolismo do folato. 

Em 1996, em estudo caso-controle realizado por WALO e colo, entre 

gestantes com e sem OTN, encontraram concentrações mais baixas de 

ácido f6lico sérico, folato intra-eritrocitário e vitamina 612 plasmática, 

mas a comparação não foi significante. o mesmo autor, em 2001, 

analisa os efeitos das doses de ácido fólico e conclui que os níveis de 

ácido f6lico na fortificação alimentar devem ser aumentados e 

recomenda que as mulheres que planejam engravidar devem ingerir Smg 

de ácido f6lico por dia e não 4mg preconizado anteriormente. 

A suplementação com ácido f6lico como prevenção de OTN foi estudada 

por MILUS e colo, em 1996, e relatam que a suplementação previne 

alguns dos OTN, mas somente aqueles cujas gestantes apresentaram 

metabolismo anormal de homocisteína. 

SWAIN e col., 1997 realizam um estudo com administração de folato em 

pacientes com doenças cardiovasculares, que apresentaram taxas 

elevadas de homocisteína. Verificam que, com a administração de folato, 

as concentrações de homocisteína são reduzidas. 

Em análise comparativa entre grupos de mulheres com história anterior de 

OTN e mulheres controle, LUCOCK e col., em 1997, não encontram 

diferença quanto às concentrações de vitamina 612 plasmática e folato 

intra-eritrocitário, mas as concentrações de homocisteína foram 

significantemente mais altas no grupo-estudo. 

Enquanto os defeitos do tubo neural (OTN) são conhecidos pela 

heterogeneidade e por ter múltiplas etiologias, a maioria destes defeitos 

tem sua origem em componentes genéticos e fatores ambientais. A 

prevenção primária com a suplementação vitamínica tem sido a arma para 

controlar o fator ambiental, reduzindo o número de malformações. 
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Entretanto, o mecanismo pelo qual ele ocorre ainda permanece obscuro. 

Embora BLOCK e MARSH, 1994, tenham relatado que os benefícios da 

suplementação sobrepujam os seus inconvenientes, BRANTIGAM, 1997, 

observa que a deficiência de vitamina B12 é um problema comum no 

idoso e ainda que esta deficiência é uma condição não benigna podendo 

acarretar problemas neurológicos bastante avançados por causa da 

ausência de um sintoma alertando a anemia. 

Um simpósio sobre DTN no Reino Unido (BLOCK e MARSH, 1994), 

acentuou o debate em torno da fortificação alimentar e da suplementação 

vitamínica, permanecendo algumas controvérsias quanto ao uso de folato 

na gestação. 

A promoção do aumento do folato está direcionada ao aumento do 

consumo alimentar, ao uso de suplementação com ácido f6lico e 

fortificação de alimentos. CORTÉZ em 2000, lembra que o aumento do 

consumo alimentar não eleva a concentração sanguínea aos valores 

requeridos na presença de gestação, que a suplementação 

medicamentosa só é útil na prevenção da recorrência de DTN visto que a 

população não está sensibilizada com essa patologia e que a proporção de 

gestação planejada é muito baixa. Conclui, que a prevenção primária só é 

possível através da fortificação de alimentos e relata que desde 10 Janeiro 

de 1999 a população chilena tem a fortificação voluntária na farinha de 

panificadoras e que a partir de 10 de Janeiro de 2000 a fortificação é 

obrigatória com 220 JJg de ácido fólico para cada 100 gramas de farinha. 

o mais recente estudo publicado por CZEIZEL (2003) recomenda a 

urgência em introduzir um programa mandatário de fortificação em 

farinhas na Hungria com 4 vitaminas (ácido f6lico, vitamina B12, B6 e 

B2) embora já exista um tipo de pão fortificado com ácido f6lico, 

vitamina B2 e vitamina B6. Estudo controlado e randomizado com 
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suplementação de ácido fólico, indica a redução na ocorrência de 

malformações congênitas cardiovasculares e defeitos no trato urinário. 

Tem-se demostrado a associação positiva entre doenças cardiovasculares 

e hiperhomocisteinemia que é considerada um fator etiológico 

independente na patogenia de doenças isquêmicas cardíacas, trombose 

venosa profunda além de doenças vasculares na placenta durante a 

gestação. Os autores também citam associações encontradas em 

hiperhomocisteinemia e cânceres, como exemplo, o câncer de cólon. Há 

uma forte evidência de que as quatro vitaminas (ácido fólico, vitamina 

612, 66 e 62) podem reduzir a concentração sérica da homocisteína e 

conseqüentemente os defeitos de tubo neural. 

WILSON RD e colaboradores, na revisão realizada em 2003, que antecede 

a publicação das informações e procedimentos padrões do "Genetics 

Committee and Executive and CounciJ of the Society of Obstetricians and 

Gynaecologists of Canada" recomendam que: 

• Mulheres em idade reprodutiva devam ser aconselhadas sobre os 

benefícios da suplementação com ácido fólico durante as visitas 

ginecológicas anuais e teste de Papanicolau, especialmente se uma 

gravidez é contemplada; 

• Mulheres devem ser aconselhadas a manter uma dieta nutricional 

saudável com ricas fontes de ácido fólico tais como brócolis, 

espinafre, milho, feijão, lentilha, etc.; 

• Mulheres que possam engravidar devem ingerir multivitamínicos 

contendo 0,4mg a 1,0 mg de ácido fólico diariamente; 

• Mulheres com risco intermediário ou alto risco para DTN, (diabéticas 

insulino-dependentes, epilépticas tratadas com áCido valpróico ou 

carbamazepina), devem ser aconselhadas à suplementação com 

altas doses de ácido fólico (4,Omg a 5,Omg por dia). Neste caso 

deve ser ingerido ácido f6lico isolado e não no formato de 

multivitamínicos, devido ao risco de excessiva ingestão de outras 

vitaminas como a vitamina A; 
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• A escolha de 5,Omg de ácido fólico por dia deve ter 

acompanhamento médico, para minimização do risco de deficiência 

de vitamina 612 não diagnosticada; 

• Sinais ou sintomas de deficiência de vitamina 612 devem ser 

considerados antes do início de uma suplementação com ácido 

fólico em doses maiores que 1,Omg/dia; 

• História familiar de três gerações deve ser levantada de mães e pais 

para identificação de risco elevadoo de defeitos congênitos (DTN, 

cardíacos, cromossômicos, genéticos). 

MALOUF (2003) do "Cochrane Dementia and Cognitive Improvement 

Group" afirma que folatos são vitaminas essenciais ao desenvolvimento 

do sistema nervoso central e que essa deficiência pode levar às DTNs. Na 

vida adulta essa deficiência tem sido descrita há décadas por produzir a 

anemia megaloblástica e mais recentemente, a quantidade de folato 

inadequada, não severa a ponto de produzir anemia, tem sido associada 

com a elevação da concentração sanguínea do aminoácido homocisteína 

que por sua vez é risco para doenças arteriais, demência e doença de 

Alzheimer. Entretanto relata o risco que é atribuído ao ácido fólico para 

pessoas que têm deficiência de vitamina 612 não diagnosticada, podendo 

ocasionar dano neurológico irreversível ao sistema nervoso central e 

periférico. Por esta razão, após quatro estudos duplo-cego, randomizados, 

placebo-controlado em grupos com suplementação com ácido f6lico com 

e sem vitamina 612 em pacientes idosos saudáveis e pacientes com 

algum tipo de demência, recomendam suplementação com ácido fólico 

envolvendo simultânea administração de vitamina B12. 

Não foram encontrados na literatura brasileira estudos que embasassem a 

relevância da problemática em termos de saúde pública das seguintes 

variáveis: fumo, número de partos e intervalo interpartal, demonstrando a 

relevância destes itens no presente estudo. 
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3. OBJETIVOS 

Os objetivos do estudo foram: 

1. Avaliar os níveis de folato intra-eritrocitário e vitamina 812 sérica 

em gestantes, submetidas à administração medicamentosa de ácido 

fólico. 

2. Analisar a dieta usual quanto ao atendimento da demanda de 

folato no período gestacional. 
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4. MATERIAIS E METODOS 

4.1 Pacientes 

Para atender aos objetivos deste trabalho foram analisadas amostras de 

27 gestantes, por ocasião da primeira consulta de pré-natal. O tamanho 

da amostra foi determinado após estudo estatístico, para comparar as 

condições de avaliação com o objetivo de estudar um grupo de gestantes 

em três condições de avaliação. 

Para o plano amostrai foi utilizado um nível de significância o = 0.05 e um 

poder (3 = 0,90 acrescido de 20% para perda esperada em estudo 

prospectivo. 

As gestantes procuraram voluntariamente, os serviços de pré-natal, 

distribuídas de forma homogênea, nas instituições públicas e privada em 

diferentes bairros da cidade de São Paulo. 

As instituições utilizadas foram: 

• Casa Domingos Delascio do Hospital São Paulo UNIFESP 

• Serviço de Pré-natal do Hospital Municipal Leonor de Mendes Barros 

• Policlínica Taboão 

A escolha de instituições públicas e privadas teve como objetivo ter uma 

amostragem aleatória quanto à variável sócio-econômica. O impacto 

sócio-econômico não foi objeto de análise neste estudo. 

Todas as gestantes foram consultadas sobre a vontade em participar do 

estudo, sendo obtidas na ocasião da coleta de sangue as assinaturas no 

"Termo de Consentimento Livre Esclarecido". 

Para a inclusão das gestantes neste estudo, os pré-requisitos foram: 
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• Estar no primeiro trimestre da gestação, 

• Não estar ingerindo nenhum complexo vitamínico, 

• Não fazer uso de anticonvulsivante, 

• Assinar o consentimento livre e esclarecido. 

Critérios de exclusão: 

• Desistência da paciente na permanência no estudo, 

• Suspensão da ingestão do medicamento, 

• Intercorrência obstétrica (placenta prévia, abortamento, pré-eclâmpsia, 

óbito fetal) 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde 

Pública da USP para as instituições envolvidas. A assinatura de cada 

gestante no consentimento livre e esclarecido foi obtida após explicação 

do objetivo, da importância e dos detalhes do protocolo da pesquisa. 

Foram assinadas duas vias permanecendo uma, com a gestante. 

As gestantes realizaram coleta sanguínea em 3 tempos distintos, antes do 

uso de folato, 30 e 60 dias após o primeiro dia do uso do ácido fólico na 

concentração de 2 mg diárias ingerindo 1 (um) comprimido ao dia. O 

medicamento utilizado foi o Endofolin® fornecido pelo Laboratório Marjan. 

Foram colhidos 10ml de sangue venoso da face anterior do antebraço para 

determinações laboratoriais. Uma parte do sangue (7ml) foi colhida em 

tubo seco que, após retração do coágulo, foi centrifugado a 2.500 rpm 

durante 10 minutos. Os soros foram separados em tubos plásticos tipo 

"Eppendorf" e posteriormente congelados a -20°C. O soro foi utilizado 

para a dosagem das concentrações séricas de vitamina 612. Os 3ml 

restantes de sangue foram colhidos em tubo com anticoagulante (EDTA), 

para a realização de determinações do folato intra-eritrocitário e do 



48 

hematócrito. 

As amostras de sangue das gestantes foram analisadas pelo laboratório de 

Hematologia da Fundação Pró-sangue do Governo do Estado de São Paulo. 

4.2 Análise Laboratorial 

Para determinação do ácido fólico intra-eritrocitário e da vitamina 612 

sérica, foi utilizado o equipamento Access e o método de 

quimioluminescência que é baseado na detecção da luz emitida como 

resultado de uma reação química na qual os fótons produzidos são 

quantificados e o resultado é comparado aos valores de referência. 

Para a dosagem do folato intra-eritrocitário foi realizada a lise da 

amostra, no máximo até 3 horas após a coleta sanguínea e congelada a 

-20oe. Todas as amostras de sangue foram analisadas, sem que o analista 

pudesse identificar a amostra. 

4.2.1 Valores de Referência 

Foram utilizados os seguintes valores de referência pela metodologia 

empregada: 

• Valores abaixo de 180 pg/ml foram considerados inadequados para 

vitamina 612 e valores iguais ou superiores a 180 pg/ml foram 

considerados adequados. 

• Valores abaixo de 199 ng/ml foram considerados inadequados para 

o folato intra-eritrocitário e valores iguais ou superiores a 199 ng/ml 

foram considerados adequados. 

4.3 Análise Dietética Nutricional 

A análise dietética nutricional foi realizada através das respostas do 

questionário preenchido pelas gestantes, durante a primeira coleta 

sangüínea. O questionário teve como objetivo verificar a freqüência e 

qualidade alimentares, possibilitando a estimativa da qualidade de 
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ingestão dietética de ácido fólico e de vitamina 612. 

A avaliação foi realizada com a utilização do Programa Excel e do Software 

"Virtual Nutri" (PHIUPPI ST, 1996), para verificação da qualidade de 

ingestão destes nutrientes no grupo estudado. 

o instrumento para estimar a ingestão dietética neste estudo, foi 

adaptado, pela autora desta pesquisa, para a ingestão de folato e 

vitamina 612, a partir de "Food Frequency Questionaire" criado e 

desenvolvido para estudos epidemiológicos caso-controle (6LACK, 1993), 

utilizando a tabela de Krause (MAHAN, 1998). 

4.4 Análise dos dados do Questionário de Freqüência Alimentar 
(QFA) 

Para a análise dos dados do QFA, as porções dos alimentos nas diferentes 

freqüências assinaladas pelos entrevistados, foram convertidas para a 

freqüência diária. Para isso, multiplicou-se fatores de conversão para cada 

porção de alimento em determinada freqüência (Tabela 3). 

Para a obtenção de cada fator, dividiu-se o número de vezes de consumo 

do alimento pelo período (dias). 

Por exemplo: 

1x semana = _ ..... l_d ... i ... a __ = 0,14 
7 dias 

Tabela 3 - Fatores de conversão utilizados para análise do QFA 

Freqüência Fator de conversão 
1x semana 0,14 
2x semana 0,28 
3x semana 0,43 
4x semana 057 
5x semana 0,71 

1 x mês 0[03 
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2x mês 0,06 
3x mês 0,1 

lx 6 meses 0,005 
2x 6 meses 001 
4x 6 meses 0022 

Assim, se o entrevistado assinalou que consumia 100g de peixe 4x 

semana, pelo cálculo teremos: 100g x 0,57 = 57g de peixe consumido 

diariamente. 

A partir do valor em gramas dos alimentos, em consumo diário, utilizou-se 

o Software "Virtual Nutri" (PHIUPPI ST, 1996), para obter os valores de 

ingestão diária de vitamina 612 e tolato. 

Os alimentos no QFA não estão espeCificados segundo às suas variedades, 
,. 

por isso para realizar o cálculo no "Virtual Nutri" (PHIUPPI ST, 1996), 

foram considerados os seguintes tipos: 

• peixe espada 

• banana nanica 

• manga haden 

• batata holandesa 

• leite integral 

• cereal de aveia, tipo granola 

Para o cálculo não foi considerado o leite em pó, uma vez que as 

entrevistadas relataram consumir leite líquido. Sendo assim só utilizando 

os valores do leite fluído. 

As medidas caseiras adotadas foram: 

• copo de 250 ml 

• colher de sopa. 
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4.5 Análise Estatística 

Os dados do questionário, que contemplam a caracterização das gestantes 

e os dados das medidas foram digitados em planilha Excell. Os dados, de 

cada gestante pesquisada, relativos à caracterização das mesmas geraram 

um registro. Já os dados das medidas dos nutrientes foram digitados para 

cada momento da coleta, gerando tantos registros quanto foram os 

retornos das mesmas. 

A seguir, foi realizado um pareamento, ou seja, os registros das medidas 

foram colocados em mesmo registro que posteriormente foi agregado ao 

registro da caracterização da gestante. 

As medidas do tolato, da vitamina 612 e do hematócrito, foram tomadas 

em três momentos. A comparação para a verificação da existência de 

diferença entre os três momentos foi realizada através de testes não 

paramétricos em função das medidas não apresentarem uma distribuição 

normal e ao número de casos que passaram pelos três momentos de 

coleta (20). 

A comparação entre os três momentos foi feita através do teste de 

Friedman -Two-way Friedman Ana/ysis - (SIEGEL, 1999). 

Para fins da verificação da melhora das gestantes em relação à adequação 

do consumo da vitamina 612 e do tolato nos três momentos, procedeu-se 

à reclassificação das medidas segundo a adequação e inadequação das 

concentrações destes nutrientes. Através de tabelas, as medidas 

classificadas foram comparadas para a verificação da mudança da 

classificação entre dois momentos, ou seja, entre os momentos 1 e 2, 2 e 

3 e entre os momentos 1 e 3, onde momento 1 é a realização da primeira 

coleta sanguínea sem o uso do medicamento; momento 2 é na segunda 

coleta sanguíneas após 30 dias do uso do medicamento e momento 3, 

após 60 dias do uso do medicamento. O teste utilizado foi o de McNemar 

(Prova de McNemar para significância das mudanças) (SIEGEL, 1999). 
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o consumo dos nutrientes, folato e vitamina 612, obtido através do 

inquérito alimentar foi comparado com o valor correspondente dos 

exames. A comparação foi realizada através do coeficiente de correlação 

de postos de Kendall (SIEGEL, 1999). 

Os valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Características das gestantes 

A média de idade das gestantes no dia da primeira coleta sanguínea foi de 

28,4 anos com desvio padrão de 7,3 anos. A média da idade gestacional 

na primeira coleta sanguínea foi de 10,6 semanas com um desvio padrão 

de 2,2 semanas. Outras características estão descritas abaixo. 

Distribuindo as gestantes por grupos de escolaridade, encontramos 8 

(29,6%) com 10 grau; 17 (63,0%) com 20 grau e 2 (7,4%) com grau de 

escolaridade superior (Tabela 4 e Gráfico 1). 

Tabela 4 - Distribuição de freqüência das gestantes segundo a 

escolaridade 

Escolaridade N 0/0 

1°. Grau 08 29,6 
2°. Grau 17 63,0 
Superior 02 7,4 

Total 27 100,0 

Escolaridade das Gestantes 

Superior 
2 1.Grau 

7% 8 

63% 

Gráfico 1 - Escolaridade das gestantes 

No grupo estudado contamos com 7 primigestas e 20 multigestas. 

Das primigestas, 42,9% apresentaram concentração inadequada de 

folato intra-eritrocitário e de vitamina B12. Das multigestas, 45% 
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apresentaram concentrações inadequadas de folato e 30% apresentaram 

inadequação quanto à concentração da vitamina B12 na primeira coleta 

sangüínea (Tabelas 5 e 6; Gráficos 2 e 3). 

Tabela 5 - Numero de gestações e concentração de folato 

Concentração de Folato Intra-eritrocitário I 
Inadequado Adequado Total 

Gestações N % N % N % 

Primigesta 3 42,9 4 57,1 7 100,0 
Multigesta 9 45,0 11 55,0 20 100,0 
Total 12 15 27 

Tabela 6 - Numero de gestações e concentração de vitamina B12 

Gestações 
Primigesta 
M u Itigesta 
Total 

Número de 
Gestantes 

Concentração de vitamina 812 
Inadequado Adequado 
N % N % N 
3 42,9 4 57,1 7 
6 30 O 14 70,0 20 
9 18 27 

Concentrações de folato intra eritrocitário 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 
Primigesta Multigesta 

Gestação 

Total 
% 

100,0 
100 O 

• Inadequado 

O Adequado 

I 

Gráfico 2 - Concentrações de folato intra eritrocitário em função da ocorrência de 

partos 
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Gráfico 3 - Concentrações de vitamina 812 em função da ocorrência de partos 

Das multigestas com intervalo interpartal maior que dois anos, 43,8% 

apresentaram concentração inadequada de folato e 18,8% concentração 

inadequada de vitamina B12. As gestantes com intervalo interpartal 

menor que dois anos apresentaram inadequação de folato em 50% delas 

e inadequação de vitamina B12 em 75% delas (Tabelas 7 e 8; Gráficos 4 e 

5). 

Tabela 7 - Multigestas segundo intervalo interpartal e concentração de 

folato intra eritrocitário 

Concentra~ão de Folato Intra-eritrocitário I 
Intervalo Inadequado Adequado Total 
Interpartal N % N % N % 

Menos 2 anos 2 50,0 2 50,0 4 100,0 
2 anos ou + 7 43,8 9 56,2 16 100 O 
Total 9 11 20 100 O 
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Tabela 8 - Multigestas segundo intervalo interpartal e concentração de 

vitamina B12 

Intervalo 
Interpartal 
Menos 2 anos 
2 anos ou + 
Total 

Número de 
gestantes 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

Concentrac::ão de vitamina 812 sérica 
Inadequado Adequado 
N % N % 

3 75,0 1 25,0 
3 188 13 81 2 
6 14 

Concentração de folato intra eritrocitária 

Menos 2 anos 2 anos ou + 
Intervalo interpartal 

Total 
N 

4 
16 
20 

11 Inadequado 

• Adequado 

% 

100,0 
100,0 
100,0 

Gráfico 4 - Concentração de folato intra eritrocitário em multigestas de acordo 

com o intervalo interpartal 

14 
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Número de 8 
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Concentração de vitamina 812 sérica 

Menos 2 anos 2 anos ou + 
Intervalo interpartal 

11 Inadequado 

• Adequado 

I 
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Gráfico 5 - Concentração de vitamona 812 em multigestas de acordo com o 

intervalo interpartal 

Dentre as fumantes, 48 0/0 apresentaram deficiência de folato e 320/0 

estavam deficientes em vitamina 812 (Tabelas 9 e 10; Gráficos 6 e 7). 

No grupo estudado não houve relato de alcoolismo. 

Tabela 9: Hábito de fumar e a concentração de folato intra eritrocitário 

Hábito de 
Fumar 
Não 
Sim 
Total 

14 
12 
10 

twmerode 8 
gestantes 6 

4 
2 
O 

Concentração de Folato Intra-eritrocitário I 

Inadequado Adequado 
N % N % 

12 48,0 13 52,0 
O 0,0 2 100 O 
12 15 

Concentração de folato intra eritrocitário 

Não Sim 

Hábito de fumar 

Total 
N 
25 
2 

27 

• Inadequado 

o Adequado 

% 

100,0 
100 O 

Gráfico 6 - Concentração de folato intra eritrocitário e o hábito de fumar 

Tabela 10: Hábito de fumar e a concentração de vitamina 812 

Concentração de vitamina 812 sérica 
Hábito de Inadequado Adequado Total 
Fumar N % N % N % 

Não 8 32,0 17 68,0 25 100,0 
Sim 1 50,0 1 50,0 2 100 O 
Total 9 18 27 

I 
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Gráfico 7 - Concentração de vitamina 812 e o hábito de fumar 

As gestantes foram questionadas a respeito do conhecimento do folato 

como prevenção de malformações em fetos e 19 (70,4%) relataram não 

ter essa informação. Delas, 47,4% estavam com concentrações 

inadequadas desse nutriente e 31,6% apresentavam deficiência em 

vitamina 812. Das 8 (29,6%) que relataram ter conhecimento do folato 

como prevenção de malformações, 37,5% estavam deficientes de folato e 

de 812 (Tabelas 11 e 12; Gráfico 8). 

Tabela 11: Conhecimento prévio de folato como preventivo de 

malformações fetais segundo a concentração de folato 

Concentração de Folato Intra-eritrocitário I 
Conhecimento Inadequado Adequado Total 
Folato N % N % N % 

Não 9 47,4 10 52,6 19 100,0 
Sim 3 37 5 5 62 5 8 100,0 
Total 12 15 27 
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Concentração de folato intra eritrocitária 
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Número de 6 
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Não Sim 

Folato 

Gráfico 8 - Conhecimento prévio das gestantes em relação à prevenção de 

malformações e a concentração de folato 

Tabela 12: Conhecimento prévio de folato como preventivo de 

malformações fetais segundo a concentração de vitamina 812 

Concentração de vitamina 812 
Conhecimento Inadequado Adequado Total 
Folato N % N % N % 

Não 6 31,6 13 68,4 19 100,0 
Sim 3 37,S 5 62,S 8 100 O 
Total 9 18 27 

5.2 Resultados laboratoriais 

Do grupo de 27 gestantes, 6 (seis) delas realizaram somente a primeira 

coleta sanguínea, uma realizou a primeira e segunda coletas, e 20 (vinte) 

realizaram todas as coletas (Gráfico 9). 

I 
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Esquema de coletas de amostras 
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Gráfico 9 - Coletas de amostras nos três momentos 

o folato intra-eritrocitário e o hematócrito apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes entre os 3 momentos distintos. 

Já a vitamina 812 não mostrou diferença estatisticamente significante. 

Das 21 gestantes que realizaram as duas primeiras coletas sanguíneas, 

inicialmente, 10 (47,6% ) apresentaram concentrações adequadas de 

folato intra-eritrocitário e 11 (52,4%) apresentaram-se inadequadas em 

folato na primeira coleta. 

Das 11 (onze) gestantes que apresentaram concentrações inadequadas de 

folato na primeira coleta sanguínea, 7 (63,6%) apresentaram-se com 

concentrações adequados na segunda coleta (Tabela 9). As que tinham 

concentrações sanguíneas adequadas de folato intra-eritrocitário na 

primeira coleta permaneceram com taxas adequadas na segunda e 

terceira coletas. 
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Tabela 13: Comparação da adequação da concentração de folato intra

eritrocitário entre as coletas 1 e 2 

Coleta 2 I 
Inadequado Adequado Total 

Coleta 1 N % N % N % 

Inadequado 4 36,4 7 63,6 11 100,0 
Adequado O 00 10 100,0 10 100 O 
Total 4 17 21 
McNemmar Test - p = 0,0156 * I 

Das quatro gestantes com taxas inadequadas na segunda coleta, somente 

três realizaram a terceira coleta e delas, duas (66,7%) passaram às 

concentrações adequadas na terceira coleta, ou seja, após 60 dias de uso 

do medicamento. 

Das 10 gestantes com taxas inadequadas na primeira coleta, 9 (90,0%) 

apresentaram concentrações adequadas na terceira coleta (Tabela 14). 

Tabela 14 - Comparação da adequação da concentração de folato intra

eritrocitário entre as coletas 1 e 3 

Coleta 3 I 
Inadequado Adequado Total 

Coleta 1 N % N % N % 

Inadequado 1 19,0 9 90,0 10 100,0 
AdeQuado O OLO 10 10010 10 100,0 
Total 1 19 20 

McNemmar Test - p = 0,0039 * 

Foram encontradas associações estatisticamente significantes em relação 

à comparação da adequação do folato entre os momentos um e dois e os 

momentos um e três (Teste de McNemmar). 

Não foi encontrada nenhuma associação quando comparados as 

adequações do consumo da vitamina 612 entre os momentos um e dois, 
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dois e três e um e três (Teste de McNemmar). 

Concentração de folato inadequado nos três momentos de coleta 
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Gráfico 10 - Concentração de folato inadequado nos três momentos 

No momento 1 - momento da primeira coleta sanguínea, onde 27 

gestantes participavam do estudo, 11 estavam inadequadas quanto à taxa 

eritrocitária de folato. Delas, somente 10 realizaram a segunda coleta e 

neste momento, 6 gestantes (60%) apresentaram adequação no 

componente dosado. No momento 3, quando 3 gestantes com folato 

inadequado realizaram a terceira coleta sanguínea, duas delas (66,6%) 

permaneceram com valores abaixo do valor de referência. 

5.3 Resultados dietéticos 

o consumo de folato e de vitamina 812 versus concentração sanguínea 

na primeira coleta, mostra que todas as gestantes apresentaram um 

consumo inadequado de folato no questionário respondido por elas e 

destas, 11 (40,74% ) com inadequação deste nutriente no resultado 

la boratoria I. 

No consumo dietético da vitamina 812 encontramos 12 (44,4%) gestantes 

com consumo diário inferior ao recomendado e 41,7% delas apresentaram 

inadequação na concentração sanguínea de vitamina 812 (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Comparação entre a adequação de consumo alimentar de 

vitamina B12 e a concentração sérica 

Concentração sérica de vitamina B12 I 
Inadequado Adequado Total 

Consumo N % N % N % 

Inadequado 5 41,7 7 58,3 12 100,0 
AdeQuado 4 267 11 723 15 100,0 
Total 1 19 27 

Pelo consumo alimentar usual das gestantes analisadas neste estudo, os 

alimentos que mais participaram no fornecimento de tolato foram em 

ordem seqüencial: o pão francês, seguido pelo mamão papaia, feijão 

cozido e alface. Já para a vitamina B12 o alimento que mais participou foi 

o bife de fígado de boi, em seguida o leite, o peixe e o ovo de galinha (Ver 

anexo 6). 
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6. DISCUSSÃO 

Houve uma dificuldade muito grande para encontrar gestantes que 

preenchessem os critérios pré-estabelecidos para inclusão neste estudo. 

O comentário pertinente é que o critério de estar no primeiro trimestre de 

gestação acrescido do critério de não estar ingerindo vitamina é que 

inviabilizou a utilização de uma amostra maior. Acreditamos ter dois 

grupos de gestantes, as que procuram o atendimento pré-natal após o 

primeiro trimestre de gestação e, um grupo menor que procura 

atendimento precocemente e pela característica deste grupo (de se cuidar 

mais) elas já chegam ingerindo multivitamínicos. 

Para estudos similares é altamente recomendável a execução de um 

estudo piloto para a identificação e minimização das dificuldades 

encontradas. 

Cabe ressaltar o alto custo das dosagens laboratoriais especialmente o kit 

para a realização da hemólise para determinação do ácido fólico 

eritrocitário. Um dos componentes deste kit é um liofilizado que após 

reconstituição permanece estável somente 15 dias em geladeira. 

Somente o liofilizado tem um custo de quase R$ 2.000,00 que em função 

da pequena demanda de gestantes no período de 15 dias, torna essa 

determinação inviável para qualquer estudo. Este foi também outro 

grande limitador da amostra atingida neste trabalho. 

A literatura descreve que a determinação do folato intra-eritrocitário 

realizada neste estudo é mais efetiva e eficiente que a determinação do 

folato sérico entretanto, em função deste alto custo cabe a sugestão para 

a realização de estudos com determinação de ácido fólico sérico e intra

eritrocitário com vista a determinar a real eficiência da determinação 

sérica para a população brasileira. 
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Outra dificuldade foi a perda de seguimento durante o estudo de 25,93% 

(7 gestantes) devido aos seguintes motivos: 

• 1 aborto 

• 1 internação - ficou sem o medicamento por 15 dias 

• 1 médico mudou o medicamento 

• 3 gestantes pararam a medicação por conta própria 

• 1 gestante viajou para fora do estado de S.P. 

Coleta domiciliar foi oferecido as 10 gestantes que não retornaram na 

data agendada. Esta ação teve sucesso em 3 gestantes e consideramos 

ter sido uma medida que minimizou a perda de seguimento. 

As gestantes submetidas ao protocolo desta pesquisa foram analisadas 

quanto às características: 

• Grau de escolaridade 

• Número de gestações (primigestas ou multigestas) e Intervalo 

interpartal (maior que dois anos) 

• Fumo e Alcoolismo 

• Informação do folato como prevenção de malformações 

Alguns comentários relacionados a cada característica são realizados a 

seguir, lembrando que é pequeno o número de casos avaliados neste 

estudo para subdivisão em grupos. 

6.1 Grau de escolaridade 

Assumindo que o grau de escolaridade possa refletir a situação 

socioeconõmica, as gestantes deste estudo foram distribuídas em 3 

grupos e analisadas as concentrações sanguíneas dos nutrientes avaliados 

e encontramos no grupo com 10 grau, 25% das gestantes com folato 

inadequado; 52,9% de inadequação no grupo com 20 grau e 50% no 

grupo com grau universitário. Com relação à vitamina 612 apresentaram 
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taxas inadequadas 12,5% das gestantes com 10 grau, 41,2% com 20 grau 

e 50% com grau superior. Para os dois nutrientes, não foi observada 

associação entre escolaridade e as concentrações. Este resultado nos 

leva a pensar que a dieta ocidental usual, para os nutrientes em questão, 

não sofre interferência da situação sócio-econômica e que a dieta não 

supre as necessidades de folato e da vitamina 612 diante de gestação. 

6.2 Número de gestações (primigestas ou multigestas) e Intervalo 
interpartal 

Concentrações inadequadas de folato e vitamina 612 foram encontradas 

de forma semelhante no grupo das primigestas e multigestas o que nos 

leva a crer que esta característica não é relevante e, no grupo das 

multigestas, quando observado o intervalo interpartal menor que 2 anos, 

encontramos uma diferença significativa na deficiência da vitamina 612, 

ou seja, quando o intervalo interpartal é menor que 2 anos observa-se 

uma porcentagem maior de gestantes com deficiência de 612 comparado 

as gestantes com intervalo interpartal maior que 2 anos. 

6.3 Fumo e Alcoolismo 

Na literatura encontramos citações que relacionam o fumo e o álcool como 

fatores contribuintes para a diminuição do folato no organismo humano 

(SAU6ERLICH, em 1995). Apesar disto, neste grupo analisado não houve 

uma maior deficiência no grupo das fumantes comparado ao grupo das 

não fumantes e nenhuma gestante relatou presença de alcoolismo. 

6.4 Informação sobre o folato como prevenção de malformações 

6ALEN em 1995 verificou que menos de 3% das mulheres que tinham 

conhecimento da necessidade do uso do folato como prevenção de 

anomalias, seguem essa recomendação. Quase 10 anos depois, no 

presente estudo cujo critério de inclusão era não estar ingerindo nenhuma 

vitamina, encontramos quase 30% que conheciam esta recomendação e 
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que também não a seguiram, como conseqüência, quase 40% delas 

estavam com essa deficiência. É um quadro preocupante que reforça a 

necessidade de estudos como este, onde as atitudes preventivas são 

enfocadas. 

Se a recomendação de prevenção não atinge um grande número na 

população, cabe pensar em fortificação. Neste aspecto, GREEN T, em 

2003 desenvolve um estudo com fortificação alimentar e simulação de 

ingestão de ácido fólico e conclui que o melhor cenário é fortificar pães, 

entretanto, relata que é impossível fortificar alimentos assegurando que 

as mulheres em idade reprodutiva recebam mais que 400 ~g de ácido 

fólico por dia sem expor outras pessoas a excessivas quantidades de 

folato. No questionário alimentar, utilizado neste estudo, o pão aparece 

como o alimento que mais contribuiu para o consumo de folato, 

confirmando a simulação de ingestão de ácido fólico, realizada no estudo 

de Green T, acima citado. 

Após a recomendação mandatária do FDA (Food Drug Adminstration) em 

l o/Janeiro/1998 para fortificar cereais, e a recomendação do consumo de 

400 jJg/dia de folato a mulheres em idade reprodutiva, pelo PHS (Public 

Health Services) em 1992, é interessante verificar os recentes artigos 

(MMWR, Sep 2002; Johansson M, Dez 2002; Olney RS, 2002; Rader JI, 

2002; Reisch HS, 2002) que abordam a fortificação com ácido fólico em 

cereais onde se observa que as concentrações sanguíneas de folato 

aumentaram e que a recomendação da ingestão diária de folato para 

prevenção de DTN não atinge satisfatoriamente o grupo envolvido. Neste 

estudo, com 70% das gestantes sem a informação de folato com 

prevenção de DTN, observamos que esse cenário também ocorre aqui no 

Brasil. 

Vale a pena ressaltar o estudo de Rinsky-Eng J (2002) com mulheres que 

tiveram fetos com DTN onde 9 anos após a recomendação nacional de 
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consumir 4 mg de ácido fólico diariamente antes de outra gestação para 

prevenção de recorrência de DTN, somente 47°/0 desse grupo seleto de 

mulheres conheciam esta recomendação. O autor relata que essas 

mulheres foram receptivas no recebimento desta informação. Este 

resultado nos remete a questionar a qualidade do atendimento e a 

conscientização dos profissionais envolvidos com estas gestantes 

especialmente no pós-parto. 

As gestantes foram submetidas aos exames laboratoriais e responderam 

ao questionário dietético alimentar. 

Comentários relacionados aos resultados deste estudo são realizados a 

seguir: 

• Concentrações de folato intra-eritrocitário (dias O, 30 e 60) 

A diferença estatisticamente significante encontrada nas concentrações de 

folato intra-eritrocitário é justificada pela intervenção do medicamento 

ingerido pelas gestantes. A conduta médica adequada para a gestante 

ingerir 2 mg/dia de ácido fólico medicamentoso eleva as concentrações 

eritrocitárias de folato em todas as gestantes. A atenção deve-se voltar 

àquelas gestantes que estavam com concentrações sanguíneas 

inadequadas na primeira coleta. No grupo em estudo, elas representaram 

52,4°/0. A resposta ao medicamento foi satisfatória visto que 30 dias após 

o uso do medicamento 11,1°10 permaneciam inadequadas e 60 dias após o 

medicamento 3,7°10 estavam com concentrações abaixo do valor de 

referência. 

• Concentrações de vitamina 612 sérica 

Os resultados encontrados nas concentrações da vitamina 612 com 

2mg/dia de folato, com 60 dias de acompanhamento laboratorial, não 

reforçam a preocupação com relação à diminuição da vitamina 612 na 

presença da suplementação com folato (6ERESFORD, 1994; RADER JI., 
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2002; WILSON, 2003). Novas investigações com mais de 60 dias de 

acompanhamento pós-medicação e com outras dosagens de folato, são 

aconselháveis. 

• Avaliação dietética nutricional 

Os resultados dessa avaliação indicam uma população carente com padrão 

alimentar inadequado para atender a demanda da gestação. Isso reforça 

que a intervenção medicamentosa procede. O retrato encontrado foi 

inadequado nas concentrações sanguíneas para os dois nutrientes 

analisados. A intervenção medicamentosa mudou o perfil nutricional mas 

ressaltamos a necessidade de intervenção para a população em geral visto 

que para as malformações, intervir no início da gravidez pode ser tarde. 

Os quatro alimentos que mais contribuíram para o consumo de folato 

pela dieta usual das gestantes são de fácil acesso a toda população e 

como todas as gestantes apresentaram consumo alimentar inadequado 

para este nutriente, como sugestão, acreditamos que a fortificação de 

pães seria conveniente. A fortificação alimentar com folato pode 

mascarar deficiências de vitamina 612, portanto o ideal seria oferecer à 

população pão enriquecido com folato e com vitamina 612. 

Para o consumo da vitamina 612, acreditamos que orientação nutricional 

pode melhorar acentuadamente o quadro encontrado e que há 

necessidade de estudos voltados a esta análise. Com vistas à fortificação 

alimentar e pensando somente na vitamina 612, o adequado seria 

fortificar o leite, componente que aparece no questionário desta pesquisa 

como o segundo alimento na contribuição do consumo desta vitamina, 

além de ser de fácil acesso à população e consumido, também, por idosos 

que são conhecidamente deficientes nesta vitamina. Entretanto, se existir 

o pão enriquecido com folato e também com vitamina 612, não haveria a 

necessidade de fortalecimento do leite, que já é fonte de folato. 
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7. CONCLUSÃO 

Para a diminuição da prevalência dos DTNs a conduta de receitar ácido 

fólico para as gestantes não é suficiente, visto que o tubo neural fecha-se 

nos primeiros 26 a 28 dias pós-concepção e neste período, no grupo 

analisado neste estudo, mais da metade apresentou deficiência em folato 

no exame laboratorial e todas elas, ou seja, 100% das gestantes 

apresentaram consumo insuficiente desse nutriente na dieta usual. Esse 

resultado indica que a população tem um padrão inadequado e com vistas 

a uma ação em Saúde Pública, a intervenção medicamentosa deve ser 

iniciada previamente à gestação. 

Há necessidade de campanhas nacionais de conscientização da população 

brasileira sobre a importância de ingestão de ácido f6lico 

medicamentoso, pelo menos 2 meses antes da gestação e orientação 

nutricional para a população em geral, elevando-se o consumo de 

alimentos ricos nos dois componentes aqui analisados. 

Outro aspecto fundamental é a necessidade de monitoramento pré-natal 

constante. Com os resultados deste estudo consideramos imprescindível 

a inclusão das dosagens de ácido f6lico e vitamina B12 como 

exames laboratoriais obrigatórios na rotina pré-natal. 

No presente grupo de gestantes, mais da metade (52,4%) após 30 dias 

de utilização do medicamento, deveriam ter aumentado a dosagem diária 

de 2mg/dia para 5mg/dia. 

Embora a fortificação alimentar com ácido f6lico e vitamina B12 não 

tenha sido alvo deste estudo, é importante observar que esta pode ser 

uma boa estratégia para prevenção de DTN e também de outras 

anomalias, sendo ainda necessários estudos brasileiros, com 

acompanhamento laboratorial, para determinação do alimento e da 
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quantidade adequada desses nutrientes a ser utilizada na fortificação. 

Recentes estudos analisam a associação entre a insuficiência de vitamina 

B12 e o aumento do risco de Defeitos de Tubo Neural, porém verificamos 

que há escassez de estudos enfocando a insuficiência de vitamina B12 e 

insuficiência concomitante ou não de folato. 

A pergunta pertinente e atual é se a deficiência de vitamina B12 é fator 

etiológico para DTN. Outros estudos brasileiros envolvendo folato e 

vitamina 812, com diferentes quantidades na suplementação são 

imprescindíveis. 

Os resultados do presente estudo mostram uma tendência de carência 

destes elementos na população, realçando a efetividade da intervenção 

com ácido fólico que poderia modificar este quadro. Novos estudos pré

gestacionais são necessários para mostrar a importância de se modificar 

esse perfil. 

Sendo a Saúde Pública imprescindível para a saúde de uma nação, é 

inconcebível que estudos como este sejam tão escassos no Brasil. 

Este trabalho reúne prevenção, baixo custo e utilidade prática, itens que 

viabilizam uma Política de Saúde Pública. 
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ANEXO 1 

"Folato eritrocitário, vitamina 812 sérica e avaliação dietética 

nutricional em gestantes brasileiras com uso de folato 

medicamentoso e acompanhamento laboratorial" 

90 

Projeto de pesquisa para doutorado no curso de 

Pós-graduação no Departamento de Saúde 

Materno-Infantil da Faculdade de Saúde Pública 

-USP 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Fernandes Moron 

Co-orientadora: Profa. Ora. Néia Schor 

Doutoranda: Gizele Thame (fones 9169-0102 ou 5083-5407 ramal 206) 

Enfermeira: Karina Salinas (fones 9561-7317 ou 6191-6524) 

, -CRITERlOS DE INCLUSAO 

Para que as gestantes sejam incluídas no estudo, elas precisam 
preencher os critérios abaixo relacionados: 

• Assinar o consentimento livre e esclarecido 

• Estar no primeiro trimestre da gestação 

• Não estar ingerindo nenhum complexo vitamínico 

• Não fazer uso de anticonvulsivante 

As gestantes receberão o complexo vitamínico ENDOFOUN e realizarão 3 

coletas sanguíneas para realização das determinações de Ácido Fólico 

Eritrocitário, Vitamina 812 e eritrograma nos seguintes tempos: 

• Dia O - sem o uso de vitaminas 

• 30 dias após o uso do Endofolin 

• 60 dias após o Endofolin. 
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Consentimento livre e esclarecido 

Estamos desenvolvendo um estudo a respeito do uso de folato em gestantes que 

têm bebês normais e com malformações especialmente os defeitos de tubo 

neural (bebês que nascem sem cérebro ou com defeitos na medula espinhal). 

Esta pesquisa poderá ajudar a esclarecer a dúvida que hoje os cientistas têm 

com relação ao uso de folato para as mulheres que estão iniciando uma gravidez. 

Os resultados deste estudo poderão vir a evitar problemas nos bebês e beneficiar 

mulheres que já tiveram filhos com esse tipo de defeito. 

Com este experimento, pretendemos verificar os níveis de folato e de vitamina 

612 no sangue. Para isso, após sua autorização, serão colhidos, 10 ml de 

sangue na face anterior do antebraço para realização dos exames laboratoriais 

(dosagens de folato, vitamina B12 e hematócrito). Este procedimento 

acontecerá em 3 datas diferentes. A primeira será realizada por ocasião de sua 

consulta de rotina. Nesta consulta, você receberá a orientação de tomar 

complexo vitamínico. A segunda coleta sanguínea deverá ser realizada 30 dias 

após o início do medicamento e a terceira coleta, após 60 dias do início do 

medicamento. 

Estas coletas de sangue serão realizadas com material descartável. Este 

procedimento apesar de seguro, poderá causar incômodo e dor local, já que é 

feita uma pequena incisão na pele e na veia. Podem ocorrer também outras 

reações, tais como vermelhidão e hematomas (manchas roxas). Em raríssimos 

casos podem ocorrer desmaios após a coleta de sangue. Todas essas reações 

são de curta duração. A coleta de amostras de sangue durante a gravidez não 

causa qualquer dano nem afeta o desenvolvimento do feto. 

Estes exames serão realizados sem nenhum custo para você e os resultados 
serão entregues ao seu médico. 

Você deverá tomar um comprimido por dia do complexo vitamínico Endofolin® 

(Laboratório Marjan), durante toda a gestação. Você receberá gratuitamente o 
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medicamento durante todo o período que deverá tomá-lo. você deverá anotar 

em seu diário todas as datas em que ingeriu o medicamento. É muito 

importante que não se esqueça de tomá-lo diariamente. 

Você tem total liberdade de recusar-se a participar, bem como poderá tirar este 

consentimento, em qualquer momento, sem nenhuma penalização ou prejuízo ao 

seu cuidado. É s6 comunicar seu médico ou ligar para a enfermeira Karina 

Salinas no telefone 9561-7317 ou para Gizele Thame, no telefone 9169-0102. 

Os questionários anexos deverão ser respondidos por você, e garantimos total 

sigilo quanto às informações dadas. 

Se não entendeu alguma coisa que foi explicada a respeito desta pesquisa, 

deverá perguntar. você deverá fazer todas as perguntas que quiser. 

Este documento será assinado em duas vias, devendo uma via ficar com você. 

Antecipadamente agradecemos sua cooperação. 

Nome do Médico: ___________________ _ 

Endereço e Telefone: _________________ _ 

Assinatura: _____________ Data: ___ I ___ /2.003 

Nome da autora da pesquisa: Gízele Thame 

Endereço e telefone: R. Aibi, 146, São Paulo. Fone: (11) 9169-0102 

Assinatura: Data: / / 2.003 

Entendi tudo que me foi explicado e autorizo minha participação 

voluntária nesta pesquisa. 

Nome da gestante: 

Assinatura: ___________________________ Data: __ / __ / 2.003 
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ANEXO 2 

Protocolo: Folato e 812 em gestantes sem e após uso de vitamina 

Paciente n° _____ _ 
RG: NOME: ______________ _ -------

Endereço: _______________________ _ 

Fone: _______ Idade: __ (anos) Escolaridade: _____ _ 

N° de gestações (com a atual): ___ N° de filhos vivos: __ _ 

N° de filhos mortos: __ N°deabortos: ________ _ 

N° de filhos portadores de anomalias: _____ _ 

Gravidez atual - planejada: ( ) Sim ( ) Não 

desejada: ( ) Sim ( ) Não ( ) Dúvidas 

Data da última menstruação: I I 2.003. 

Hoje com semanas de gestação. Data de hoje:_ 1---'2.00_. 

Data prevista para o parto: I 1 ______ _ 

Qual o intervalo interpartal? Ou seja, qual o tempo da data do seu último 

parto para a data prevista do parto desta gravidez? 

( ) Menos de 2 anos ( ) Mais de 2 anos 

Uso de vitaminas nesta gestação até a data de hoje: ( ) Não ( 

Ultra-sonografia: Há diagnóstico de malformações: ( ) Não ( 

) Sim 

) Sim 
Tipo ________________________ _ 

Você é fumante? ( ) Não ( ) Sim. Quantos cigarros fumai dia? ______ _ 

Você faz uso de bebidas alcoólicas? ( ) Não ( ) Sim 

Com que freqüência bebe? ( ) Raramente ( ) Toda semana ( ) Todo dia 

Você já ouviu falar sobre o uso de folato para se evitar anomalias fetais? 

( ) Não ( ) Sim Como soube? ( ) Médico Amigo ( ) TV, Livros, etc. 

Quando tomou conhecimento? 

( ) Antes da sua primeira gestação ( ) Depois da sua primeira gestação 
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ANEXO 3 
Avaliação da Freqüência de INGESTÃO DIETÉTICA de FOLATO e VITAMINA 12 

CONSUMO MÉDIO NOS ÚLTIMOS 6 MESES: 

Alimento N° de vezes Dia Semana Mês 6 Porção 

O 1 2 3 4 5 
Meses 

Espinafre cozido ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Aspargo cozido ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Brócolis cozido ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Alface crua ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Fígado de boi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Rim de boi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Picanha de boi ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Feijão cozido ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Batata cozida ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Pão francês ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Cereal de aveia ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nozesl Amêndoas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Ovos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Peixe ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Leite de vaca (pó) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Leite de vaca (liq) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Queijo tipo prato ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Mamão papaia ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Banana crua ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Tomate vermelho ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Manga ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

Pêra ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] [ ] [ ] [ ] 

NOTA: O campo "Porção" deverá ser preenchIdo com a quantIdade médIa IOgenda do alimento em: unidade, 
concha, copo, xícara, colher, folha, fatia etc. 
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ANEXO 4 

PROCEDIMENTO DIA O, 30 e 60 

Critérios de inclusão Critérios de exclusão 

Assinar o consentimento livre e Desistência da paciente na permanência 

esclarecido do estudo 

Gestantes no primeiro trimestre da Suspensão da ingestão do medicamento 

gestação 

Não estar tomando complexo Intercorrência obstétrica 

vitamínico 

Não fazer uso de anticonvulsivante Abortamento 

Procedimento no Dia O: 

Obter o consentimento informado das gestantes que desejarem participar da 

pesquisa; 

Entregar 2 questionários às gestantes, para que sejam respondidos (informações 

gerais e informações sobre a dieta); 

Entregar o medicamento e o diário da paciente; 

Realizar a coleta sangüínea. 

Procedimento no Dia 30 (30 dias após o inído da medicação): 

Verificar a adesão das gestantes ao tratamento, pelo diário da paciente; 

Realizar a 2a coleta sangüínea; 

Procedimento no Dia 60 (60 dias após o início da medicação): 

Recolher o diário da paciente; 

Realizar a 3a coleta sangüínea; 

Importante: 

~ A 2a coleta deverá ser realizada o mais próximo possível do 300 dia após o 

primeiro dia da medicação. 

~ A 3a coleta deverá ser realizada o mais próximo possível do 600 dia após o 

primeiro dia da medicação. 
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ANEXO 5 

Nome da gestante: 

Se você não ingerir a vitamina, favor anotar no local da data, NÃO TOMEI. 
É importante que você a tome todos os dias. 

10 mês 10 dia 20 dia 30 dia 40 dia 50 dia 
DATA 

10 mês 60 dia 70 dia 80 dia 90 dia 100 dia 

DATA 

10 mês 110 dia 120 dia 13° dia 140 dia 150 dia 

DATA 

10 mês 160 dia 170 dia 18° dia 190 dia 200 dia 
DATA 

10 mês 210 dia 220 dia 23° dia 240 dia 250 dia 
DATA 

10 mês 260 dia 270 dia 28° dia 290 dia 300 dia 
DATA 

20 mês 10 dia 20 dia 30 dia 40 dia 50 dia 

DATA 
20 mês 60 dia 70 dia 80 dia 90 dia 100 dia 

DATA 
20 mês 110 dia 120 dia 130 dia 140 dia 150 dia 

DATA 
20 mês 160 dia 170 dia 180 dia 190 dia 200 dia 

DATA 
20 mês 210 dia 220 dia 23° dia 240 dia 250 dia 

DATA 
20 mês 260 dia 270 dia 280 dia 290 dia 300 dia 

DATA 
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ANEXO 6 

Estatísticas descritivas do peso, folato e vitamina 812 por alimento consumido. 
PESO FOLATO VITAMINA 812 

Alimento N Soma Média DesvioP Mediana Soma Média DesvioP Mediana Soma Média DesvioP Mediana 

ALFACE 27 892,9 33,07 44,99 13,68 500 18,52 25,19 7,66 O O O O 
ASPARGO 2 7,47 3,74 4,9 3,74 9,56 4,78 6,28 4,78 O O O O 
FRESCO 
BANANA 24 1769 73,7 92,54 44,07 337,9 14,{)8 17,68 8,42 O O O O 
NANICA 
BATATA 26 1512 58,14 53,78 51,6 151,2 5,81 5,38 5,16 O O O O 
HOLANDESA 
COZIDA 
BOI FIGADO 17 180,9 10,64 12,13 8,04 376,3 22,13 25,22 16,72 191,7 11,28 12,85 8,52 
FRITO 
BROCOLlS 19 152 8 11,09 3 76,01 4 5,55 1,5 O O O O 
COZIDO 
ESPINAFRE 12 115,3 9,61 19,61 2,1 168,4 14,03 28,63 3,07 O O O O 
COZIDO 
FEIJAO COZIDO 27 3150 116,7 108,6 61,06 646,2 23,93 22,28 12,52 O O O O 
GRANOLA 5 85,16 17,03 18,4 14,28 68,98 13,8 14,9 11,57 O O O O 
LEITE 1 250 250 250 12,5 12,5 12,5 0,9 0,9 0,9 
LEITE 22 5831 265 309,5 191 291,5 13,25 15,47 9,55 20,99 0,95 1,11 0,69 
ESTERILIZADO 
INTEGRAL 
LEITE EST. 1 250 250 250 12,5 12,5 12,5 0,9 0,9 0,9 
INTEG. LONGA 
VIDA - 3,5% 
GORD. -
PADRAO 
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MAMA0 24 2413 100,5 101,2 59,29 916,8 38,2 38,47 22,53 O O O O 
PAPAVA 
MANGA 20 529,4 26,47 34,51 12,21 99,54 4,98 6,49 2,3 O O O O 
NOZES 4 8,75 2,19 3,22 0,75 3,43 0,86 1,26 0,29 O O O O 
OVO DE 26 340,5 13,1 8,6 14 160 6,16 4,04 6,58 3,41 0,13 0,09 0,14 
GALINHA 
PAO FRANCES 26 2474 95,14 118,1 71 917,8 35,3 43,82 26,34 O O O O 
PEIXE ESPADA 21 317,2 15,1 22,66 6 31,72 1,51 2,27 0,6 5,39 0,26 0,39 0,1 
COZIDO 
PERA 20 564,3 28,22 33,5 18,6 41,2 2,06 2,45 1,36 O O O O 
PICANHA 19 69,98 3,68 3,47 3 7 0,37 0,35 0,3 1,66 0,09 0,08 0,07 
QUEIJO PRATO 16 97 6,06 5,03 5,6 15,71 0,98 0,81 0,91 1,49 0,09 0,08 0,09 
TOMATE 24 1449 60,38 47,1 62,13 217,4 9,06 7,06 9,32 O O O O 
T1 383 22458 58,64 113,5 16,98 5062 13,22 22,78 6,36 226,5 0,59 3,52 O 

Participação de Peso Folato Vit.B12 N 
cada alimento 
ALFACE 3,98 9,88 0,00 7,05 
ASPARGO 0,03 0,19 0,00 0,52 
FRESCO 
BANANA 7,88 6,68 0,00 6,27 
NANICA 
BATATA 6,73 2,99 0,00 6,79 
HOLANDESA 
COZIDA 
BOI FIGADO 0,81 7,43 84,64 4,44 
FRITO 
BROCOLlS 0,68 1,50 0,00 4,96 
COZIDO 
ESPINAFRE 0,51 3,33 0,00 3,13 
COZIDO 
FEIJAO COZIDO 14,03 12,77 0,00 7,05 
GRANOLA 0,38 1,36 0,00 1,31 

. ~~ ~.~~ .. ~~~ ~ ~-~- ~.~-,_.~ .. ~ -~- .. ~~ .. ~~ -~ 
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LEITE 1,11 0,25 0,40 0,26 
LEITE 25,96 5,76 9,27 5,74 
ESTERILIZADO 
INTEGRAL 
LEITE EST. 1,11 0,25 0,40 0,26 
INTEG. LONGA 
VIDA - 3,5% 
GORD. -
PADRAO 
MAMA0 10,74 18,11 0,00 6,27 
PAPAVA 
MANGA 2,36 1,97 0,00 5,22 
NOZES 0,04 0,07 0,00 1,04 
OVO DE 1,52 3,16 1,51 6,79 
GALINHA 
PAO FRANCES 11,02 18,13 0,00 6,79 
PEIXE ESPADA 1,41 0,63 2,38 5,48 
COZIDO 
PERA 2,51 0,81 0,00 5,22 
PICANHA 0,31 0,14 0,73 4,96 
QUEIJO PRATO 0,43 0,31 0,66 4,18 
TOMATE 6,45 4,29 0,00 6,27 
T1 100,00 100,00 100,00 100,00 




