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Introdução: As malformações congênitas são vistas como relevante problema de saúde pública, devido ao impacto na 

qualidade de vida das crianças comprometidas e de seus familiares. Tanto no Brasil quanto em outros países, a 

prevalência do consumo do ácido fólico pelas gestantes mesmo sendo uma recomendação mundial, tem sido 

insatisfatória. A principal função do ácido fólico é a prevenção da malformação do tubo neural (TN) do feto, além de 

apresentar grande importância para o organismo, atuando nas fases de crescimento e desenvolvimento do corpo 

humano. Objetivo: Identificar o nível de conhecimento das gestantes sobre a importância do uso do ácido fólico. Método: 

Este projeto foi realizado mediante a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Humanos do Centro Universitário 

de Formiga (CEPH-UNIFOR), sobre do parecer 2.290.637. Participaram da pesquisa 39 gestantes que se encontraram 

no primeiro ou segundo trimestre gestacional, cadastradas em uma das oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de 

determinada cidade do Centro-Oeste de Minas Gerais, a amostra foi por conveniência por apresentarem um maior 

número de gestantes. Inicialmente foi apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) em seguida 

responderam o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e três questionários elaborados pela pesquisadora do presente 

estudo. A análise estatística descritiva foi realizada no software GraphPad Prism. Resultados: das 36 gestantes, 22 

(56%) relataram saber que o ácido fólico é um determinado tipo de vitamina, 31 (79%) relataram ter sido informadas 

sobre o consumo do medicamento, sendo principal meio de informação os profissionais da área da saúde, 22 (56%) 

relataram não ter obtido a informação quanto ao motivo do uso do medicamento e ainda 23 (59%) relataram não saber o 

que o não uso do mesmo pode provocar. Sendo observado ainda que 25 (64%) das gestantes participantes realizaram 

o consumo do medicamento e 14 (36%) não realizavam o consumo, sendo que dessas, 8 (89%) relataram o não uso 

devido ao não conhecimento sobre o mesmo. Conclusão: Pode ser então observado, que o conhecimento das 

gestantes sobre o ácido fólico é insuficiente e a grande maioria das participantes da pesquisa realizavam o consumo do 

medicamento sem saber qual o real motivo do seu uso e sua importância.

Descritores: Sistema Nervoso; Gestação; Complexo vitamínico B.
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