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RESUMO 

Introdução: A suplementação materna com ácido fólico tem um efeito positivo na prevenção 

de defeitos do tubo neural. Contudo, é controversa a relação entre a suplementação com altas 

doses de ácido fólico (>1000 mcg) e os seus possíveis efeitos deletérios na saúde futura da 

prole. Objetivo: Conhecer a evidência existente acerca da associação entre a suplementação 

materna com altas doses de ácido fólico durante a gravidez e o risco de desenvolvimento de 

efeitos deletérios na prole. Métodos: O presente artigo trata de uma revisão integrativa, onde 

foi realizado levantamento bibliográfico de artigos científicos nas bases de dados: PubMed, 

Scielo, Lilacs e Bireme. Utilizando os descritores DeCS: Excesso, Ácido Fólico, Gestação, 

Suplementação. Foram selecionados artigos publicados entre os anos 2012 a 2020. Os 

estudos originais apontam que a suplementação com altas doses de ácido fólico durante a 

gravidez pode aumentar o risco de desenvolvimento de efeitos deletérios na prole. 

Resultados: Dessa forma, sugere-se que associações entre a suplementação com altas doses 

de ácido fólico na gestação e os seus possíveis efeitos deletérios sejam mais debatidas, como 

também salientar que a prescrição de suplementos de (AF) no período gestacional acima das 

doses recomendadas pela (UL), deve ser avaliada individualmente, haja vista que já existem 

outras opções de formulações acessíveis, além da frequente formulação de (5mg) pré-

existente em nosso país. Conclusão: Sendo assim, a suplementação de altas doses por 

mulheres que não possuem históricos ou fatores de risco associados, deve ser desestimulado. 

Palavras-chaves: Excesso, Ácido Fólico, Gestação, Suplementação.  

 

ABSTRACT 

Introduction: Maternal folic acid supplementation has a positive effect on the prevention of 

neural tube defects. However, the relationship between supplementation with high doses of folic 

acid (>1000 mcg) and its possible deleterious effects on the future health of the offspring is 

controversial. Objective: To know the existing evidence about the association between 

maternal supplementation with high doses of folic acid during pregnancy and the risk of 
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developing deleterious effects on offspring. Methods: This article deals with an integrative 

review, where a bibliographic survey of scientific articles was carried out in the: PubMed, Scielo, 

Lilacs and Bireme databases. Using the descriptors DeCS: Excess, Folic Acid, Pregnancy, 

Supplementation. Articles published between 2012 and 2020 were selected. The original 

studies indicate that supplementation with high doses of folic acid during pregnancy may 

increase the risk of developing deleterious effects on offspring. Results: Thus, it is suggested 

that associations between supplementation with high doses of folic acid during pregnancy and 

its possible deleterious effects are more debated, as well as to highlight that the prescription of 

supplements of (PA) in the gestational period above the doses recommended by (UL) should be 

evaluated individually, since there are already other options of accessible formulations, besides 

the frequent formulation of (5mg) pre-existing in our country. Conclusion: Therefore, high-dose 

supplementation by women who do not have associated histories or risk factors should be 

discouraged. 

Keywords:  Excess, Folic Acid, Pregnancy, Supplementation.  

 

RESUMEN 

Introducción: La suplementación con ácido fólico materno tiene un efecto positivo en la 

prevención de defectos del tubo neural. Sin embargo, la relación entre la suplementación con 

altas dosis de ácido fólico (>1000 mcg) y sus posibles efectos nocivos sobre la salud futura de 

la descendencia es controvertida. Objetivo: Conocer la evidencia existente sobre la asociación 

entre la suplementación materna con altas dosis de ácido fólico durante el embarazo y el riesgo 

de desarrollar efectos nocivos en la descendencia. Métodos: Este artículo trata sobre una 

revisión integradora, donde se llevó a cabo una encuesta bibliográfica de artículos científicos 

en las bases de datos: PubMed, Scielo, Lilacs y Bireme. Usando los descriptores DeCS: 

Exceso, Ácido fólico, Embarazo, Suplementación. Se seleccionaron artículos publicados entre 

2012 y 2020. Los estudios originales indican que la suplementación con altas dosis de ácido 

fólico durante el embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar efectos nocivos en la 

descendencia. Resultados: Por lo tanto, se sugiere que las asociaciones entre la 

suplementación con altas dosis de ácido fólico durante el embarazo y sus posibles efectos 

nocivos se debaten más, así como para destacar que la prescripción de suplementos de (PA) 

en el período gestacional por encima de las dosis recomendadas por (UL) debe evaluarse 

individualmente, ya que ya hay otras opciones de formulaciones accesibles, además de la 

formulación frecuente de (5mg) preexistente en nuestro país. Conclusión: Por lo tanto, se 

debe desalentar la suplementación con dosis altas por mujeres que no tienen historiales 

asociados o factores de riesgo. 

Palabras clave: Exceso, Ácido Fólico, embarazo, suplementación. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO  

O folato, também conhecido como vitamina B9, é uma vitamina 

hidrossolúvel encontrada naturalmente em vegetais de folhas verdes, legumes, 

frutas cítricas, fígado e outras carnes (KIM, 2007). 

O Ácido Fólico (AF) é uma forma de vitamina solúvel em água produzida 

sinteticamente, encontrada em alimentos fortificados e suplementos (NIH, 

2014). 

Um consumo adequado de folato (forma biologicamente ativa do ácido 

fólico) durante a gestação é imprescindível para o desenvolvimento normal da 

prole e pode determinar seu status metabólico e hormonal futuro. (WEINSTEIN 

et al, 2003; BRASIL et al, 2005; HUANG et al, 2014). 

O primeiro trimestre gestacional é caracterizado por intensa divisão 

celular e nessa fase, a saúde do embrião vai depender da condição nutricional 

pré-gestacional da mãe, não apenas quanto às reservas energéticas, mas 

também quanto às reservas de vitaminas, minerais e oligoelementos (BRASIL, 

2005; VITOLO, 2008; FEBRASGO, 2012).   

O ácido fólico, juntamente com a cobalamina, está envolvido na doação 

do grupo metil, na síntese do DNA, estando essa metilação relacionada com o 

controle da expressão gênica, manutenção da conformação e integridade dos 

cromossomos (UHEARA et al, 2010). 

As recomendações dietéticas de folato (Recommended Dietary 

Allowance - RDA) para mulheres em idade fértil são de 400 µg/dia de ácido 

fólico consumido por meio de suplementos ou alimentos enriquecidos, em 

acréscimo ao que é ingerido por meio de uma alimentação saudável e 

mulheres grávidas devem consumir 600 µg/dia (NIH, 2013).  

  Os comprimidos de ácido fólico ofertados pelo SUS caracterizam uma 

sobredosagem, ou seja, a dose indicada para evitar má formação no tubo 

neural do feto é de 0,4 à 0,8mg/dia, no entanto, a dose atualmente ofertada de 

(5mg), é praticamente 10 vezes maior que o recomendado (CFM, 2013; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; OMS, 2013).   

O excesso de folato é excretado pelos rins, porém, parte do mesmo 

pode ser estocada no organismo, principalmente pelo fígado. Há informações 

de casos raros de hipersensibilidade ao folato em doses habituais de 1 a 10 

mg/dia, com surgimento de febre, urticária, prurido e insuficiência respiratória. 

Desse modo, a ingestão pela alimentação, seja na forma natural ou sintética, 



 

 

acima das recomendações de ingestão máxima permitida, a partir de 1.000 a 

1.500 mcg/dia, pode estar associada a episódios de hiperatividade e excitação, 

perda de apetite, náuseas, distensão abdominal, além de poder ocultar a 

existência de anemia perniciosa quando a ingestão é superior a 5 mg 

(MONTEIRO et al, 2010).  

A presente revisão tem como objetivo conhecer a evidência existente 

acerca da associação entre a suplementação materna com altas doses de 

ácido fólico durante a gravidez e o risco de desenvolvimento de efeitos 

deletérios na prole.  

 

MÉTODOS  

Para a realização desse estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

a partir de setembro de 2019, pelos autores da revisão, utilizando os 

descritores DeCS: Excesso, Ácido Fólico, Gestação, Suplementação (em inglês 

e Português). 

Foram selecionados artigos de estudos originais (EO), nas bases de 

dados PubMed, Scielo, Lilacs e Bireme. Como critérios de inclusão foram 

considerados: artigos publicados entre os anos 2012 a 2020; A população em 

estudo incluiu mulheres grávidas e/ou crianças até 7 anos de idade, cuja 

suplementação materna com ácido fólico durante a gestação fosse conhecida. 

A intervenção avaliada foi à suplementação excessiva com ácido fólico durante 

a gravidez (>1000 mcg) em comparação com a suplementação com as doses 

recomendadas (400 a 800 mcg).  

Da pesquisa foram obtidos 66 artigos, dos quais foram selecionados 

seis. Foram excluídos os estudos em que não era conhecida a dosagem 

administrada. 

 O processo de seleção dos artigos incluídos está representado na 

Figura 1. 

 

 

 

 



 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2020.  

 

RESULTADOS  

O resultado avaliado foi à ocorrência de efeitos deletérios pelo excesso 

de ácido fólico nas crianças nas faixas etárias de 1 aos 7anos. Foram incluídos 

nesta revisão 6 artigos, e a descrição resumida dos mesmos encontram-se no 

Quadro 1. 

 

 



 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 



 

 

DISCUSSÃO  

  Na embriogênese, o folato exerce papel fundamental no desenvolvimento do tubo 

neural, estrutura percussora do sistema nervoso central (SNC), e a sua suplementação 

previne diversas anomalias como anencefalia, espinha bífida, entre outras (MOUSSA et 

al, 2016). Dada a sua importância na proliferação celular e, consequentemente, no 

fechamento do tubo neural, a relevância dessa vitamina para o desenvolvimento ideal do 

cérebro estrutural e funcional decorre do seu envolvimento em uma ampla gama de 

processos fisiológicos tais como a síntese, reparo e metilação do DNA; metabolismo de 

aminoácidos; a formação de mielina; e síntese de neurotransmissores (MOUSSA et al, 

2016; REYNOLDS et al, 2006).   

  Descobertas recentes apontam que níveis inesperadamente altos de AF podem 

ter implicações inadvertidas para a metilação adequada do DNA durante períodos de 

rápida divisão celular, como é o caso do desenvolvimento pré-natal (WIENS et al, 2017).   

 Algumas evidências sugerem que o uso de AF no início da gravidez está 

associado a um melhor desenvolvimento neuropsicológico na infância (SURÉN et al, 

2013), enquanto que um menor status de folato materno ou, casos de mães que não 

fizeram uso de AF durante a concepção, foram associados a problemas 

comportamentais posteriores nas crianças (ROZA et al, 2010; STEENWEG-DE GRAAFF 

et al, 2012). No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos adversos do uso de 

suplementos de AF após o primeiro trimestre de gravidez, ou em doses não 

recomendadas (NAVARRETE-MUÑOZ et al, 2015), logo, altos níveis contínuos podem 

não ser necessários e não são isentos de riscos (DARRELL et al, 2017).   

  Segundo Valera-Gran et al, 2014, uma ingestão de AF (> 5000 µg / d), quando 

comparado a (400 a 1000 µg / d), durante a gravidez, estão negativamente associadas a 

um menor desenvolvimento psicomotor de bebês ao 1 ano de idade.   

   Ainda conforme Valera-Gran et al, 2017, em um novo estudo, nesse com 

crianças com média de 4-5 anos, os resultados apontaram que altas dosagens de AF na 

gravidez podem ter efeitos adversos no desenvolvimento neuropsicológico de tais 

crianças, e que o uso de dosagens (≥ 1000 μg / d) na gestação estiveram negativamente 

associadas a funções cerebrais ligadas a algumas habilidades verbais. Em estudo 

anterior (Valera Gran et al, 2014), também observou que um maior consumo de folato na 

dieta da mãe, esteve relacionado a um melhor desenvolvimento mental dos bebês, 

enquanto altas doses de suplementos (> 5000 μg / d) estiveram associadas a uma 

redução substancial no desenvolvimento psicomotor desses bebês, esse mesmo 

achado,  também se confirmou no atual estudo (Valera Gran et al, 2017), demonstrando 



 

 

que essa diferença nos resultados neuropsicológicos das crianças perduraram, o que 

vem sugerir  que, um aumento na ingestão de folato proveniente da dieta  durante a 

gravidez pode melhorar o desenvolvimento cognitivo da prole, enquanto altas dosagens 

de AF podem ter um efeito prejudicial em alguns resultados neurocognitivos.   

  Contrariando (Valera Gran et al, 2014), o estudo de Chatzi et al, 2012, apontou 

que altas doses (5000 μg / d) de AF foram associadas a uma melhora nas habilidades 

de comunicação receptiva e expressiva das crianças aos 18 meses. Contudo essa 

discrepância pode ser explicada em parte pela maneira pela qual as dosagens dos 

suplementos foram categorizadas em ambos os estudos, o período de gravidez 

avaliado, e a avaliação do uso do suplemento. Um outro estudo com mulheres grávidas, 

também indicou a provável associação entre altas doses de AF e efeitos negativos no 

desenvolvimento da prole (TAKIMOTO et al, 2011), o que também foi confirmado em 

pesquisas com animais (MIKAEL et al, 2013; BARUA et al, 2015).   

  De acordo com Zetstra-Van et al, 2014, o uso de altas dosagens utilizadas pelas 

mães no período da gestação estiveram associadas a um risco maior de 

desenvolvimento de asma na infância, enquanto que Navarrete-Muñoz et al, 2019, 

sugeriu que uma alta dose de FA (≥ 1000 µg / dia) pode estar associada a um risco 

aumentado de nascer pequeno para a idade gestacional (PIG-w). Ainda dentro desse 

contexto, é importante ressaltar que os nascimentos PIGs, estão associados a um 

aumento da morbimortalidade neonatal (MCINTIRE et al, 1999), e possuem associação 

com doenças crônicas mais tarde na vida, como diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade, 

doença cardiovascular e doença mental (WATERLAND et al, 2009; WEINSTOCK et al, 

2005).   

   Molloy et al, 2020, também levantaram a possibilidade de uma possível 

associação do excesso de ácido fólico está envolvido com doença alérgica e eczema em 

crianças com um 1 ano de idade. Apesar de não ter sido encontrada nenhuma 

associação significativa, os autores ressaltam que muitas mulheres grávidas podem ter 

níveis desnecessariamente elevados de folato, e que doses mais moderadas de 

suplementação podem ser apropriadas, pois uma alta concentração de vitamina B12 e 

ácido fólico circulantes em mulheres grávidas foi associada com alergias no bebê nos 

primeiros 4 anos de vida (KIEFTE-DE JONG et al, 2012).   

  Diante do exposto, as preocupações sobre o excesso de suplementação com FA 

(OBEID et al, 2013), foram levantadas porque o AF não metabolizado, pode também 

está envolvido em certos efeitos indesejáveis, como anemia, comprometimento cognitivo 

e algumas doenças crônicas (MORRIS et al, 2010; SAUER et al, 2009).   



 

 

  É importante ressaltar que a vitamina B9 no corpo deve ser convertida em sua 

forma ativa (5-metil-tetrahidrofolato) para que possa exercer seus efeitos, contudo, o 

polimorfismo da enzima metileno tetrahidrofolato redutase (MTHFR) é relativamente 

frequente na população, o que pode levar mulheres com tal deficiência a terem maiores 

chances de gerarem bebês com síndrome de Down, hidrocefalia, microcefalia ou 

espinha bífida (SIMONI et al., 2013). Nos Estudos Originais (EO) presentes nessa 

revisão, não foi levado em consideração tal aspecto, sendo de fundamental importância, 

pois a incapacidade de conversão do ácido fólico em 5-metil-tetra-hidrofolato é cada vez 

mais frequente e pode ocasionar fadiga, anemia megaloblástica, lesões nas mucosas, 

defeitos no tubo neural, insuficiência respiratória, anorexia, apatia, insônia, problemas de 

memorização, problemas de crescimento, abortos, depressão e elevação dos níveis de 

homocisteína, aumentando assim os riscos do desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Logo, se faz necessário também uma maior investigação nas 

gestantes que apresentem altos níveis de AF no sangue, pois o mesmo pode não estar 

sendo metabolizado em sua forma ativa resultando em alterações metabólicas na prole, 

pois esse AF não metabolizado pode ligar-se aos receptores de folato, sendo que de 

maneira inativa, e dessa forma não exercer seu efeito esperado na produção do DNA, 

na metilação, no suporte neurológico.   

  Sendo assim, quanto maior a quantidade AF não metabolizado circulando junto 

com as proteínas, menor quantidade de folato em sua forma ativa é disponibilizado para 

o bebê, e as reações de metilação necessárias para proteger o DNA para que o mesmo 

não expresse determinados genes (não ocorrem). O folato em sua forma ativa, no 

fígado, também exerce papel fundamental para eliminação de toxinas e o seu déficit, 

pode causar degeneração dos hepatócitos, distúrbios no metabolismo lipídico e alterar a 

integridade das membranas dos fosfolípideos.   

  Recentemente algumas publicações têm afirmado que a suplementação de ácido 

fólico antes da concepção e durante a gestação pode ser um dos fatores 

desencadeantes do TEA - Transtorno do Espectro Autista. O TEA engloba diferentes 

condições marcadas por alterações do desenvolvimento neurológico com três 

características fundamentais – dificuldade de comunicação por deficiência no domínio 

da linguagem e no uso da imaginação para lidar com jogos simbólicos, dificuldade de 

socialização e padrão de comportamento restritivo e repetitivo – que podem manifestar-

se em conjunto ou isoladamente (LOTTER et al, 1966). Essa possível relação pode ter 

surgido devido à função do ácido fólico nos processos de metilação do DNA, servindo 

como depósitos de unidades de carbono. Essas reações fazem parte de vários 



 

 

processos regulatórios e metabólicos indispensáveis no desenvolvimento embriológico. 

Dessa forma, os níveis de folato poderiam interferir nesses processos, produzindo 

efeitos que perduram por toda a vida do indivíduo. No entanto, os resultados são 

controversos e inconsistentes.    

  Ainda de acordo com uma das Revisões de Literatura mais recentes (MAIA et al, 

2019), no que concerne ao uso de ácido fólico antes e durante a gestação e sua 

possível relação com o aumento da incidência do TEA, um maior número de periódicos 

ressalta com mais precisão seus efeitos benéficos na prevenção dos defeitos do tubo 

neural e outras malformações. Sendo assim, quando se analisa o risco-benefício da su-

plementação com ácido fólico na dose mínima diária de 0,4 mg (= 400 μg), dois a três 

meses antes da concepção até o final da gestação, ou continuando ao longo do período 

de amamentação, conclui-se que os benefícios sobrepujam os possíveis malefícios. No 

entanto, mais pesquisas devem ser realizadas na tentativa de comprovar se o tempo e a 

quantidade do uso dessa vitamina podem estar implicados no desenvolvimento do TEA.  

 

CONCLUSÃO  

Na perspectiva dos autores, esta revisão vem não somente alertar para 

as associações ainda pouco debatidas entre a suplementação com altas doses 

de ácido fólico na gestação e os seus possíveis efeitos deletérios na saúde 

futura da prole, mas, também salientar que a prescrição de suplementos de 

(AF) no período gestacional acima das doses recomendadas pela (UL), deve 

ser avaliada individualmente, haja vista que já existem outras opções de 

formulações acessíveis, além da frequente formulação de (5mg) pré-existente 

em nosso país. Logo, em conformidade com os estudos aqui apresentados, 

sugere-se que a suplementação de altas doses por mulheres que não possuem 

históricos ou fatores de risco associados, seja desestimulada.  

A maioria dos artigos dessa revisão trouxeram algumas evidências de 

efeitos prejudiciais associados ao consumo excessivo de ácido fólico na 

gestação, porém, futuramente serão necessários estudos de maiores 

dimensões, de modo a estabelecer com maior força essa associação e seus 

possíveis efeitos deletérios na saúde futura da prole, pois a carência de 

estudos com humanos na literatura que contemplassem a ingestão de altas 

doses de suplemento (AF), antes e durante todo o período gestacional, foi a 

principal limitação identificada pelos autores dessa revisão. 
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