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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 

1.  DENOMINAÇÃO DO MEDICAMENTO 

Acfol, 5 mg, Comprimido 

 

2.  COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

Cada comprimido contém 5 mg de ácido fólico. 

Contém 60.0 mg lactose. 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 

 

3.  FORMA FARMACÊUTICA 

Comprimido. 

 

4.  INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

4.1 Indicações terapêuticas 

− Prevenção e tratamento de estados carenciais de ácido fólico em alguns 

estados fisiológicos ou em diversas patologias: gravidez, lactação e 

crescimento; anemias macrocitárias e megaloblásticas; anemia hemolítica 

congénita; perturbações crónicas da absorção intestinal: esprue, diarreia 

persistente, doença celíaca; algumas dermatoses (psoríase); situações 

inflamatórias crónicas (artrite reumatóide, doença de Crohn); carências fólicas 

relacionadas com a administração de medicamentos (como anticonvulsivantes, 

antimaláricos, laxantes, anovulatórios, etc.); alcoolismo; má nutrição. 

− Profilaxia de malformações do tubo neural (espinha bífida, meningocelo, 

anencefalia), nomeadamente em mulheres com antecedentes de filho ou feto 

com estas deficiências. 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

A posologia e a duração do tratamento devem ser estabelecidas pelo médico. 

− Adultos: 1 a 2 comprimidos (5mg a 10mg de ácido fólico), uma ou duas vezes 

por dia, de acordo com a situação clínica a tratar. 

− Na profilaxia de malformações do tubo neural: 1 comprimido por dia, 1 mês 

antes da concepção e durante o 1º trimestre de gestação. 
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− Crianças: metade da dose do adulto 

 

Os comprimidos destinam-se a administração por via oral, e devem ser engolidos 

com um pouco de água, antes das refeições. 

 

4.3. Contra-indicações 

− Hipersensibilidade à substância activa (ácido fólico) ou a qualquer dos 

excipientes; 

− O ácido fólico não deve administrar-se como agente único no tratamento de 

anemias perniciosas, já que pode mascarar os sintomas originados pela 

carência de vitamina B12. 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

O ácido fólico não deve administrar-se em casos de anemia cuja causa ainda não 

se conhece, a fim de evitar o risco de mascarar o diagnóstico de anemia perniciosa. 

As reacções de hipersensibilidade ainda que raras, podem ser possíveis. 

Este medicamento contém lactose. Doentes com problemas hereditários raros de 

intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-galactose 

não devem tomar este medicamento. 

Estão descritos casos de intolerância em crianças e adolescentes. Embora a 

quantidade presente no medicamento não seja provavelmente suficiente para 

desencadear os sintomas de intolerância, no caso de aparecer diarreia deve 

consultar-se o médico. 

 

4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 

Em doentes epiléticos sob medicação anticonvulsivante, doses elevadas de ácido 

fólico podem, especialmente em crianças, desencadear convulsões e obrigar a 

aumentar a dose desse anticonvulsivante ou a utilizar outro em doses adequadas. 

 

4.6 Gravidez e aleitamento 

A utilização de ácido fólico durante a gravidez e aleitamento é segura sendo, aliás, 

duas das situações fisiológicas que podem provocar deficiência de ácido fólico, 

estando por isso indicado fazer a prevenção com a ingestão desta vitamina. 

 

4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
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Não relevante. 

 

4.8. Efeitos indesejáveis 

O ácido fólico é geralmente bem tolerado. Muito raramento foram registadas 

reacções de hipersensibilidade, que se manifestam por eritema, prurido, febre ou 

broncoespasmo. 

 

4.9 Sobredosagem 

O Acfol é bem tolerado pelo organismo, não se conhecendo situações de 

sobredosagem. O ácido fólico não é tóxico para o Homem e um aporte excessivo é 

seguido de um aumento na eliminição urinária. 

 

5.  PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Grupo farmacoterapêutico: 4.1.2 Medicamentos para tratamento das anemias 

megaloblásticas 

Código ATC: �  B03BB01 FOLIC ACID 

 

O ácido fólico após a sua conversão em ácido tetrahidrofólico, é necessário para a 

eritropoiese normal e para a síntese de purinas e timidilatos, como a glicina e a 

metionina, e no metabolismo da histidina. 

 

A deficiência de ácido fólico produz uma síntese defeituosa de ADN em qualquer 

célula que entra em replicação cromossómica e em divisão. Como os tecidos de 

maior índice de multiplicação celular apresentam as alterações mais notáveis, o 

sistema hematopoiético é particularmente sensível à deficiência destas vitaminas. 

Clinicamente, o primeiro sinal de deficiência é a anemia megaloblástica, na qual a 

alteração na síntese do ADN provoca uma anomalia morfológica característica das 

células precursoras da medula óssea. Produzem-se glóbulos vermelhos 

macrocíticos anormais e o doente sofre anemia grave. 

 

O ácido fólico tem demonstrado a sua acção hematopoiética nos casos de anemia 

macrocítica da pelagra, anemia macrocítica de esprue, anemia macrocítica da 

gravidez e anemia macrocítica de origem gastrointestinal.  
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Administrado por via oral ou parenteral estimula a produção dos elementos celulares 

do sangue até conseguir um quadro hematopoiético normal. A acção do ácido fólico 

não se limita apenas a provocar respostas reticulocitárias, sendo também capaz por 

si só de obter a cura clínica de outras doenças caracterizadas por diarreia, glossite, 

anorexia, prostração, etc. 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

Absorção 

O ácido fólico é absorvido quase totalmente na parte proximal do intestino delgado. 

 

Distribuição 

O ácido fólico aparece rapidamente no sangue, onde se liga extensamente às 

proteínas plasmáticas. Estas proteínas ligam-se a todos os derivados do folato mas 

têm maior afinidade pelos análogos não metilados. 

A concentração sérica máxima é atingida em 30 a 60 minutos. 

 

Metabolismo 

O ácido fólico é convertido (em presença de ácido ascórbico) no fígado e no plasma 

na sua forma metabolicamente activa (ácido tetrahidrofólico) por acção da 

dihidrofosfato redutase. 

Este metabolito é uma coenzima que intervém em vários processos metabólicos, 

incluindo a síntese de purina e de nucleótidos pirimidínicos, e por isso também na 

síntese de ADN. O metiltetrahidrofolato é rapidamente transportado à bílis, para a 

reabsorção pelo intestino e posterior distribuição aos tecidos.  

Depois de penetrar nas células, o metiltetrahidrofolato actua como dador de grupo 

metilo para a formação de metilcobalamina, e como fonte de ácido tetrahidrofólico e 

outros análogos do folato. 

 

Excreção 

O ácido fólico excreta-se através da urina, quase completamente sob a forma de 

metabolitos. As quantidades superiores às necessidades diárias são excretadas na 

urina, principalmente como produto inalterado. 

 

5.3 Dados de segurança pré-clínica 

O ácido fólico não é tóxico para o homem. Inclusivamente com doses até 15 mg por 

dia não se conhecem casos documentados de efeitos secundários importantes. 
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6.  INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

6.1 Lista dos excipientes 

Lactose, amido de milho, estearato de magnésio, polivinilpirrolidona, talco e sílica 

coloidal. 

 

6.2 Incompatibilidades 

O ácido fólico não deve ser administrado em conjunto com o metotrexato, já que 

este impede a transformação do ácido fólico em ácido folínico, que é a sua forma 

activa. 

 

6.3 Prazo de validade 

5 anos. 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

Conservar em lugar fresco e seco. 

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

Embalagens de 20, 28, 50, 60 e 84 comprimidos. 

Blisters de PVC/Alumínio. 

 

6.6 Precauções especiais de eliminação 

Não existem requisitos especiais. 

 

7.  TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

ITF - Farma, Produtos Farmacêuticos, Lda. 

Rua Consiglieri Pedroso, nº 123 

Queluz de Baixo 

2730-056 Barcarena 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  

3071982 (20 comprimidos) 

3233483 (28 comprimidos) 

3072089 (50 comprimidos) 

******* (60 unidades) 

3233582 (84 comprimidos) 
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9.  DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 

Data da AIM: 22.12.1999 

Data da autorização da 1ª renovação da AIM: 30.06.2005 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 


