
FOLICIL, comprimidos doseados a 5 mg de Ácido fólico. Indicações terapêuticas: Tratamento 
ou prevenção da deficiência em ácido fólico, especialmente na gravidez, aleitamento e 
períodos de rápido crescimento. O tratamento com ácido fólico está também indicado na 
prevenção das malformações do tubo neural (espinha bífida, meningocelo, anencefalia) 
especialmente em mulheres com história prévia de filho (ou feto) com estas malformações. 
Tendo em conta que a administração prolongada de barbitúricos, anticonvulsivantes, 
antimaláricos, laxantes, contracetivos orais e alguns agentes quimioterápicos podem causar 
deficiência iatrogénica de folatos, recomenda-se a administração de FOLICIL nestas situações. 
Posologia e modo de administração: Adultos: 1/2 a 1 comprimido, uma ou duas vezes por 
dia, de acordo com a situação clínica. Prevenção das malformações do tubo neural: 1/2 
comprimido por dia, um mês antes da conceção e durante o primeiro trimestre da gravidez. 
Crianças: Metade da dose do adulto. Contraindicações: Hipersensibilidade ao ácido fólico ou 
a qualquer dos excipientes. Efeitos indesejáveis: As reações adversas listadas por frequência 
(muito frequentes:≥ 1/10, frequentes: ≥1/100 a <1/10, pouco frequentes: ≥1/1,000 a <1/100, 
raros: ≥1/10,000 a <1/1,000, muito raros: <1/10,000), incluindo relatos isolados; frequência 
desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis) foram as seguintes: 
Doenças do sistema imunitário: Raros - Reações de hipersensibilidade, que se manifestam por 
eritema, febre, prurido ou broncospasmo. Frequência desconhecida: reação anafilática. Data 
da revisão do texto: 08/2018. Apresentação: cx. 20 e 60 comprimidos. Comparticipação: 
Portugal - 37% (RG), 52% (RE). Medicamento sujeito a receita médica. Consultar o RCM 
completo para informação detalhada. Para mais informações relacionadas com o 
medicamento e questões médicas contactar a Secção de Assuntos Médicos de BIAL – Portela 
& Cª., S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou de 
outra informação de segurança, contactar o Gabinete de Farmacovigilancia de BIAL - Portela 
& Cª., S.A: Tel.: +351 229866100, email: farmacovigilancia@bial.com. _Titular da AIM: 
Bialport - Produtos Farmacêuticos, S.A. - À Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457 S. Mamede 
do Coronado – Portugal • NIPC 504404512 • DDVSAM181015 


