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RESUMO 

 

 A fortificação de alimentos com o ácido fólico em alguns países mostrou um 

resultado significativo na prevenção dos Defeitos do Tubo Neural. Este trabalho 

objetiva informar sobre a extrema importância do ácido fólico para a formação do 

tubo neural e o uso no período pré-concepcional e concepcional na prevenção de 

malformações. O levantamento bibliográfico foi realizado com 4.481 casos de 

malformações de alguns municípios do Brasil, sendo agrupadas nas determinadas 

regiões do país. A prevalência do consumo e do conhecimento insuficiente do folato 

mostrou-se associada com alguns fatores socioeconômicos como a renda e a 

escolaridade, porém também se mostra associada a uma dieta pobre e a falta de 

informação no pré-natal. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Meneses (1999), a neurulação é o processo de extrema 

importância para a formação do sistema nervoso. Seu desenvolvimento acontece a 

partir do ectoderma. A notocorda é responsável pelo desenvolvimento da coluna 

vertebral e no embrião possui a função de formação e espessamento da placa 

neural, que formará a goteira neural e todo esse processo levará ao fechamento e a 

criação do tubo neural, ocorrendo entre 21 a 28 dias de formação. Caso o tubo não 

consiga fechar acontece o que chamamos de defeitos do fechamento do tubo neural 

que é uma malformação que ocorre no inicio do desenvolvimento fetal e a mesma 

pode causar sequelas graves e doenças em recém-nascidos como anencefalia, 

espinha bífida, encefalocele e hidrocefalia. Anencefalia é a ausência completa ou 

parcial do cérebro e do crânio (Aguiar et al., 2003). Os portadores da doença vêm 

a óbito depois de algumas horas de nascimento. A espinha bífida acontece quando a 

extremidade inferior do tubo não se fecha gerando danos. Mesmo fazendo a 

correção cirúrgica do tubo, a lesão é permanente e resulta em paralisias da bexiga, 

intestino e membros inferiores (Santos e Pereira, 2007). A encefalocele é causada 

pela herniação do cérebro e das meninges e a causa principal do aparecimento da 

doença é um defeito na ossificação na região posterior do crânio do embrião a 

mesma é dividida em Meningocele craniana, Meningoencefalocele e 



Meningohidroencefalocele. A hidrocefalia ocorre pelo acúmulo do líquor ou líquido 

cefalorraquidiano em grandes ou em baixas quantidades dentro da caixa craniana, 

fazendo com que os ventrículos se dilatem e haja a compressão dos tecidos 

nervosos. A anomalia pode ser congênita e adquirida que pode se dividir em três e 

as causas estão ligadas a fatores genéticos, familiares ou fatores gestacionais que 

estão associadas a anomalias cromossômicas. O diagnostico é realizado através de 

exames como ultrassonografia, tomografia computadorizada que permite a 

verificação das cisternas cheias de liquor e a obstrução do liquor e a ressonância 

magnética que permite aprofundar o diagnóstico de outras patologias. Estudos 

mostram que a deficiência do ácido fólico está relacionada com os defeitos do 

fechamento do tubo neural e de acordo com (Oliveira, Regiolli e Ribeiro, 2014) e 

para possuir uma gestação sem riscos o melhor a fazer é ter uma dieta equilibrada, 

contendo nutrientes necessários como proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas A, 

D, E, C, cálcio, ferro, ácido fólico dentre outros, todos necessários para a mulher 

durante as fases da gestação e principalmente para o feto para a prevenção do 

desenvolvimento de malformações, o folato que faz parte do complexo B, é 

recomendável que sua suplementação deve começar pelo menos um mês antes da 

gravidez e nas primeiras oito semanas após a concepção ele pode ser encontrado 

em alimentos como fígado, feijões roxos, pão integral e em algumas frutas como 

banana, uva, laranja dentre outros. Segundo Rodrigues (2014), a deficiência 

do folato pode ocasionar prejuízos à saúde, principalmente para as mulheres e outro 

fator que influencia na falta do folato é a dieta inadequada. Nas gestantes 

o folato interfere no aumento das hemácias, alargamento do útero, crescimento da 

placenta e do feto e na prevenção da prematuridade. Estudos mostram que o uso da 

suplementação do ácido fólico no período periconcepcional reduz entre 60 e 70% o 

risco de ocorrência e recorrência dos defeitos do tubo neural. O ministério da saúde 

determinou em 2002, que os alimentos que possuíam farinha de trigo e milho, como 

pães, bolachas, macarrão dentre outros devem estar fortificados com ácido fólico, 

que se tornou obrigatório a partir de junho de 2004 pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), (Lima et al., 2009). A fortificação dos alimentos com 

ácido fólico e ferro já é empregada em alguns países e observou que houve 

diminuição nos defeitos do fechamento do tubo neural. No Brasil alguns 

especialistas concluem que só a fortificação das farinhas não seja suficiente, pois o 

consumo em outras áreas regionais não é a mesma como os produtos farináceos 



como fubá, milho, biscoitos, entre outros que é de 106,1g/dia, mas existem 

diferenças de consumo, por exemplo, no Sul o uso de farinha e derivados foi de 

144g/dia com 0,217mg de ácido fólico em diferença no Centro Oeste e no Norte que 

são de 70g/dia e o uso do folato não passaria de 0,1mg. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo geral tem como a finalidade através de revisões bibliográficas 

analisar o número de casos de hidrocefalia e malformações no Brasil 

correlacionando-os com a ausência na ingestão pré-concepcional de vitamínicos e a 

relação de conhecimento de hidrocefalia das mães com crianças portadoras sobre o 

ácido fólico, identificar o número de casos de Defeitos do fechamento do Tubo 

Neural em artigos científicos e avaliar as informações sobre o conhecimento das 

mães em relação à importância do ácido fólico antes e durante a gravidez. 

 

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica computadorizada de artigos científicos 

utilizando as palavras chaves consultadas nas bases de dados no período de 

fevereiro a agosto de 2016. De um total de mais de 200 artigos foram selecionados 

36, sendo que todos os artigos utilizados foram aprovados pelos respectivos comitês 

de ética de cada região. Todos os artigos selecionados correspondiam ao período 

de 1999-2015, sendo que os mesmos apresentaram 4481 casos de malformações. 

Para o levantamento de dados foram selecionadas determinadas variáveis como a 

ocorrência, pré-natal, conhecimento e uso do ácido fólico antes e durante a 

gestação, dieta alimentar, renda familiar e nível de escolaridade. Todos os valores 

totais das ocorrências e das porcentagens do Brasil e as respectivas subdivisões 

das regiões do país foram realizados com o auxílio do programa Excel (Microsoft 

Office Excel 2007). 



 

RESULTADOS 

 

INCIDÊNCIAS DE MALFORMAÇÕES DO DFTN NO BRASIL 

 

Foram levantados os dados dos 36 artigos, informando um total de 4.481 

casos. Em relação à incidência de malformações do DFTN, a maioria 1.450 

(32,36%) era na região Sul e a minoria 625 (13,95%) era na região Centro-Oeste 

conforme tabela 1. 

 

Incidências de Malformações do DFTN 

Regiões Total % 

Sul 1.450 32,36 

Nordeste 804 17,94 

Sudeste 626 13,97 

Centro-Oeste 625 13,95 

Norte 976 21,78 

Total (Brasil) 4.481 100,00 

 

Tabela 1. Incidências de Malformações do DFTN no Brasil no período de 1999 a 

2015 (n = 4.481). 

 

Dentre os dados do total de incidências houve variáveis que continham e não 

continham informações. 

 

REALIZAÇÃO DO PRÉ-NATAL 

 

Em relação à realização ou não do pré-natal os resultados foram 

respectivamente apenas 3.204 (96,39%) haviam realizado e 120 (03,61%) não, 

sendo o Sul a ficar em 1º lugar com 1.410 (97,78%) dos que haviam feito e dos que 

não o mesmo acabando em 2º lugar com 32 (02,22%), ficando apenas atrás do 

Centro-Oeste que possuía 69 (12,50%). E assim o Nordeste e o Sudeste ficando em 

último com 83 (94,32%) e 00 (00,00%), respectivamente dos que realizaram e não 

realizaram. 



 

Realização do Pré-Natal 

Regiões Sim % Não % Total % 

Sul 1.410 97,78 32 02,22 1.442 100,00 

Nordeste 83 94,32 05 05,68 88 100,00 

Sudeste 369 100,00 00 00,00 369 100,00 

Centro-Oeste 483 87,50 69 12,50 552 100,00 

Norte 859 98,40 14 01,60 873 100,00 

Total (Brasil) 3.204 96,39 120 03,61 3.324 100,00 

 

Tabela 2. Realização do Pré-Natal no Brasil no período de 1999 a 2015, de acordo 

com as respostas (n = 3.324). 

 

CONHECIMENTO DO ÁCIDO FÓLICO ANTES E/OU DURANTE A GESTAÇÃO 

E/OU PRÉ-NATAL 

 

Em relação ao conhecimento ou não do ácido fólico, foram respectivamente 

apenas 713 (38,03%) tinham o conhecimento e 1.162 (61,97%) não tinham, sendo o 

Nordeste com 16 (25,40%) dos que sabiam e o Norte com 10 (08,47%) dos que não 

sabiam ficaram em último lugar. Em ambos o Sul ficou em 1º lugar, porém o mesmo 

acabou mostrando uma grande variância entre os dois. 

 

Conhecimento do Ácido Fólico Antes e/ou Durante a Gestação e/ou Pré-
Natal 

Regiões Sim % Não % Total % 

Sul 393 27,10 1.057 72,90 1.450 100,00 

Nordeste 16 25,40 47 74,60 63 100,00 

Sudeste 152 91,02 15 08,98 167 100,00 

Centro-Oeste 44 57,14 33 42,86 77 100,00 

Norte 108 91,53 10 08,47 118 100,00 

Total (Brasil) 713 38,03 1.162 61,97 1.875 100,00 

 

Tabela 3. Conhecimento do Ácido Fólico Antes e/ou Durante a Gestação e/ou Pré-

Natal no Brasil no período de 1999 a 2015, de acordo com as respostas (n = 1.875). 



 

USO DO ÁCIDO FÓLICO ANTES E/OU DURANTE A GESTAÇÃO E/OU PRÉ-

NATAL 

 

Em relação à prevalência do uso e não uso do ácido fólico foram  

respectivamente de 1.458 (62,95%) nos que não haviam utilizado e 858 (37,05%) 

nos que haviam utilizado. 

 

Uso do Ácido Fólico Antes e/ou Durante a Gestação e/ou Pré-Natal 

Regiões Sim % Não % Total % 

Sul 523 36,07 927 63,93 1.450 100,00 

Nordeste 16 24,62 49 75,38 65 100,00 

Sudeste 167 43,04 221 56,96 388 100,00 

Centro-Oeste 44 32,12 93 67,88 137 100,00 

Norte 108 39,13 168 60,87 276 100,00 

Total (Brasil) 858 37,05 1.458 62,95 2.316 100,00 

 

Tabela 4. Uso do Ácido Fólico Antes e/ou Durante a Gestação e/ou Pré-Natal no 

Brasil no período de 1999 a 2015, de acordo com as respostas (n = 2.316). 

 

DIETA ALIMENTAR DURANTE A GESTAÇÃO 

 

Em relação à dieta alimentar rica ou pobre, a grande maioria apresentou ter 

uma dieta pobre 1.047 (55,11%) e apenas 853 (44,89%) apresentaram uma dieta 

rica, e mesmo assim são valores muito próximos que chegaram a quase 50%. O 

Sudeste só apresentou 367 (100,00%) para dieta rica e o Norte somente 29 

(100,00%) para dieta pobre, enquanto que o Centro-Oeste não apresentou 

informações sobre as dietas. 

 

Dieta Alimentar Durante a Gestação 

Regiões Rica % Pobre % Total % 

Sul 461 31,79 989 68,21 1450 100,00 

Nordeste 25 46,30 29 53,70 54 100,00 

Sudeste 367 100,00 00 00,00 367 100,00 

Centro-Oeste 00 00,00 00 00,00 00 00,00 

Norte 00 00 29 100,00 29 100,00 

Total (Brasil) 853 44,89 1047 55,11 1900 100,00 

 

Tabela 5. Dieta Alimentar Durante a Gestação no Brasil no período de 1999 a 2015, 

de acordo com as respostas (n = 1.900). 



 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DAS MÃES 

 

Em relação ao nível de escolaridade, houve uma alta porcentagem nas mães 

que possuíam do 2º grau ou mais com 2.750 (71,80%). Sendo das que continham 

até o 1º grau o Norte ficou em 1º lugar com 389 (46,14%) e das que apresentaram 

acima do 1º grau o Centro-Oeste ficou em último com 97 (50,26%), e mesmo assim 

os valores de cada do Sudeste, Centro-Oeste e Norte ficaram muito próximos de 

50%. 

 

Nível de Escolaridade das Mães 

Regiões 
Até o 

1º Grau 
% 

2º Grau 
ou Mais 

% Total % 

Sul 223 15,42 1223 84,58 1446 100,00 

Nordeste 101 13,24 662 86,76 763 100,00 

Sudeste 271 46,32 314 53,68 585 100,00 

Centro-Oeste 96 49,74 97 50,26 193 100,00 

Norte 389 46,14 454 53,86 843 100,00 

Total (Brasil) 1080 28,20 2750 71,80 3830 100,00 

 

Tabela 6. Nível de Escolaridade das Mães no Brasil no período de 1999 a 2015, de 

acordo com as respostas (n = 3.830). 

 

RENDA FAMILIAR DAS MÃES 

 

Em relação à renda familiar, apenas 653 (32,36%) tinham renda inferior a 01 

salário na época e 1.365 (67,64%) com 01 ou mais salários, sendo o Sul com 557 

(41,23%) contendo o maior número de pessoas com a renda inferior a 01 salário e o 

Nordeste e o Sudeste empatando com os mesmos valores, e dos que tinham de 01 

ou mais salários o Nordeste só apresentou 38 (70,37%). 

 

Renda Familiar das Mães 

Regiões 
Menos de 
01 Salário 

% 
De 01 a Mais 

Salários 
% Total % 

Sul 557 41,23 794 58,77 1.351 100,00 

Nordeste 16 29,63 38 70,37 54 100,00 

Sudeste 16 04,36 351 95,64 367 100,00 

Centro-Oeste 00 00,00 96 100,00 96 100,00 

Norte 64 42,67 86 57,33 150 100,00 

Total (Brasil) 653 32,36 1.365 67,64 2.018 100,00 

 



Tabela 7. Renda Familiar das Mães no Brasil no período de 1999 a 2015, de acordo 

com as respostas (n = 2.018). 

 

PRÉ-NATAL X CONHECIMENTO E ÁCIDO FÓLICO X PRÉ-NATAL 

 

Ao analisar a relação entre associação do pré-natal e o conhecimento do 

ácido fólico, notou-se que o conhecimento diminuiu 77,75%, ou se já, apenas 

22,25% tinham o utilizado, e quanto a relação ao uso do ácido fólico e a realização 

do pré-natal notou-se que o uso diminuiu 73,22%, ou seja, apenas 26,78% o 

conheciam. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O pré-natal tem grande importância, pois ele informa à mãe ou ao casal a 

existência de anomalias e sua ausência representa a incerteza da evolução do 

quadro no decorrer da gravidez e após o nascimento da criança. Informa ainda a 

gravidade da falta do ácido fólico que pode ocasionar o defeito do fechamento do 

tubo neural (DFTN), que normalmente acontece entre 21 a 28 dias do primeiro 

trimestre. Embora a ocorrência da realização do pré-natal na amostra tenha sido de 

71,50% (3.204), apenas prevaleceu 19,15% (858) no uso do ácido fólico e somente 

15,91% (713) possuíam conhecimento do folato que é indispensável para a 

prevenção dos defeitos do tubo neural.  
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