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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Neobefol, 0.4 mg + 0.002 mg, Comprimidos 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada comprimido contém 0.4 mg de ácido fólico e 0.002 mg de cianocobalamina 
(Vitamina B12). 
Excipientes com efeito conhecido: contém 23 mg de lactose. 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Comprimido. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Prevenção de estados carenciais de ácido fólico e vitamina B12 (cianocobalamina), 
especialmente em mulheres em idade fértil que tenham planeado engravidar, pelo 
menos durante um mês antes da conceção e três meses após a mesma, como profilaxia 
de defeitos do tubo neural. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Recomenda-se a seguinte posologia: 
1 comprimido por dia, administrado por via oral antes das refeições. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes mencionados 
na secção 6.1. 
Não se conhecem contraindicações específicas nas doses indicadas. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
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Este medicamento contém lactose. Doentes com problemas hereditários raros de 
intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou malabsorção de glucose-
galactose não devem tomar este medicamento. 
 
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou 
seja, é praticamente "isento de sódio". 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Neobefol ao ser administrado conjuntamente com metotrexato, terá a sua atividade 
reduzida, em virtude deste último atuar como antagonista do ácido fólico por inibição 
da enzima di-hidrofolatoredutase. 
 
A associação de Neobefol com antiepiléticos do grupo das hidantoínas pode diminuir os 
efeitos destes últimos. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Neobefol está indicado na prevenção de deficiências de ácido fólico e vitamina B12 
antes e durante a gravidez. Porém, se está grávida ou pensa estar, deve consultar o 
médico. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Neobefol sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Doenças do sistema imunitário 
Frequência desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis): 
Reação anafilática 
 
Excecionalmente, reações de hipersensibilidade a algum dos componentes. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas: 
A notificação de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, 
uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do 
medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de 
reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. 
 
Sítio da Internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 
(preferencialmente) 
ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque de Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
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1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Doses de ácido fólico e vitamina B12 muito superiores às de Neobefol são bem 
toleradas, pelo que não se deve recear uma intoxicação mesmo por ingestão abusiva 
acidental. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 4.1.2 Sangue. Antianémicos. Medicamentos para tratamento 
das anemias megaloblásticas. Código ATC: B03B  
 
A deficiência em ácido fólico produz defeitos na síntese de ADN em qualquer célula 
que entre em replicação cromossómica e divisão. O mecanismo de ação deve-se à sua 
atuação como tetrahidrofolato na síntese de ácidos nucleicos e divisão celular. Atua 
como co-enzima na síntese de purinas e pirimidinas, sendo um fator crucial na 
formação do sistema nervoso central que se desenvolve nos humanos entre os dias 15 e 
28 após a conceção.  
 
No organismo, a conversão do 5-metiltetrahidrofolato em tetrahidrofolato apenas se 
verifica por doação do grupo metilo à homocisteína para formar metionina por ação da 
metionina sintetase. Nesta via, a vitamina B12 atua como co-fator limitante, pelo que a 
sua carência também leva à falta de ativação do ácido fólico; além disso a vitamina B12 
participa na captação do ácido fólico pelas células, pelo que uma célula inicialmente 
deficiente em vitamina B12, o será consequentemente em folato. 
 
Assim, um efeito farmacológico da administração de Neobefol é superar o bloqueio 
metabólico que aparece nas mães de crianças com defeitos no tubo neural (DTN). A 
origem deste bloqueio metabólico situa-se concretamente a nível do metabolismo dum 
aminoácido essencial, a metionina, onde tanto o folato como a vitamina B12 são 
cruciais pois ambos são os responsáveis pela re-metilação da homocisteína em 
metionina.  
 
A dose de 400 µg de ácido fólico é a recomendada pelos principais Centros de 
Prevenção a Doenças (Estados Unidos, Reino Unido e Austrália) como ingestão diária 
extra para a prevenção de DTN, não excedendo a dose de 1 mg/dia, com a finalidade de 
não mascarar o diagnóstico de uma deficiência em vitamina B12; 2 g é a ingestão diária 
recomendada de vitamina B12. 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
O ácido fólico é rapidamente absorvido pelo jejuno, sofrendo durante o transporte 
através da parede intestinal uma redução e uma metilação para formar o 5-
metiltetrahidrofolato, forma em que se apresenta na circulação portal. A concentração 
plasmática máxima é atingida aos 30-60 minutos. Existe uma circulação enterohepática 
dos folatos, fundamental para manter a sua homeostase, de tal modo que a maioria do 
metiltetrahidrofolato do fígado lançado na bílis alcança de novo o intestino grosso 
donde será reabsorvido. 
 
Por outro lado, a Vitamina B12 apenas pode ser reabsorvida quando se une ao fator 
intrínseco (FI), uma mucoproteína secretada pelas células parietais do estômago. A 
quantidade de FI presente no estômago é um fator limitante da absorção de vitamina 
B12, independentemente dos alimentos ou da quantidade ingerida. A concentração 
plasmática máxima é alcançada às 8-12 horas. Do mesmo modo que o ácido fólico, a 
vitamina B12 sofre recirculação enterohepática importante. 
 
Ambas as substâncias unem-se extensamente às proteínas plasmáticas, sendo o fígado o 
principal órgão de armazenamento. 
Os folatos são eliminados pela urina entre 4-5 µg diárias sob a forma de ácido fólico, 
10-formil tetrahidrofolato e 5-metiltetrahidrofolato. O folato também aparece no leite 
materno. Quanto à vitamina B12, a sua vida média é de aproximadamente 6 dias. Parte 
da dose administrada é excretada pela urina durante as 8 primeiras horas, apesar da 
maior parte ser eliminada via fecal. A vitamina B12 atravessa a placenta e aparece no 
leite materno. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não existe evidência de toxicidade a qualquer dos componentes da especialidade 
farmacêutica em humanos ou em animais. Não foram realizados estudos a longo termo 
em animais para avaliar o potencial carcinogénico, mas mesmo assim não existe 
qualquer evidência de que o ácido fólico ou a cianocobalamina sejam carcinogénicos 
quando administrados a longo prazo. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Carboximetilamido sódico tipo A, estearato de magnésio, lactose mono-hidratada e 
celulose microcristalina. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
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6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC, em local seco e fresco. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Caixa contendo 14, 28 ou 56 comprimidos em blisters de PVC/alumínio, segundo a 
apresentação. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda.  
Rua Dom António Ribeiro, n.º 9  
1495-049 Algés  
Portugal 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Nº registo: 5122189: 14 comprimidos, 0.4 mg + 0.002 mg, blisters de PVC/alumínio 
Nº registo: 5122288: 28 comprimidos, 0.4 mg + 0.002 mg, blisters de PVC/alumínio 
Nº registo: 5122387: 56 comprimidos, 0.4 mg + 0.002 mg, blisters de PVC/alumínio 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 25 Junho 2004 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 


