
ÁCIDO FÓLICO OU 
VITAMINA B9



Ácido Fólico ou 
Vitamina B9
A vitamina B9 ou ácido fólico pode ser encontrada numa grande variedade de alimentos, 

pode ser adicionada e pode ainda encontrar-se sob a forma de suplemento alimentar.

Tem um papel fundamental na síntese de ácidos nucleicos, no metabolismo de 

aminoácidos e é também necessária para que haja uma boa divisão celular.

O défice desta vitamina é raro, contudo quando existe este défice os sintomas incluem dor 

e úlceras na língua e mucosa oral, alterações da pele e do cabelo e também elevadas 

concentrações sanguíneas de homocisteína.

O défice de ácido fólico pode causar anemia, fraqueza e depressão. No caso particular das 

mulheres grávidas, que ingiram quantidades insuficientes de ácido fólico, o bebé pode 

nascer com problemas no tubo neural, como espinha bífida e baixo peso à nascença.



Fontes de 
Ácido Fólico: 
Vegetais (especialmente vegetais de folha verde escura), 
frutos cítricos, leguminosas, cereais e derivados pouco 
refinados, carne, marisco e gema do ovo. Na carne, das 
quais se destacam a vaca, frango e pato. No peixe, nos 
quais se destacam o carapau, peixe-espada, pescada e 
sardinha. Pode ainda ser encontrado nas vísceras, 
moluscos, beringela, brócolos, alho francês, espargos, 
batata e frutos oleaginosos.

Porção de Alimento

Espargos cozidos (140g)

Feijão frade cozido (80g)

Couves de Bruxelas cozida (140g)

Couve lombarda cozida (140g)

Favas cozidas (80g)

Cereais “Corn �akes” (35g)

Soja cozida (80g) 

Flocos de trigo integral (40g)

Agrião (100g)

217

168

154

98

66

58,5

51

100

200

µg de Ácido Fólico



Como atingir 
o valor diário 
de Ácido Fólico: 

Doses Diárias Recomendadas  

Homens e 

Mulheres (idade > 18 anos) 

400ug /dia 

3 colheres de sopa de 
feijão frade (80g) - 168ug

100g de espinafres 150ug

100g de couve bruxelas - 110ug 

6 florescências de brócolos (180g) - 84ug 

100g de alho frânces - 87ug 

50g de espargos - 55ug 

50g de beterraba -55ug 

1 Laranja média - 43ug 

Como Atingir? 



LEMONFIT
ESTEFÂNIA

LEMONFIT
PARQUE DAS NAÇÕES

LEMONFIT
PÓVOA DE SANTA IRIA

Rua D.Estefânia 177, 1000-239 Estefânia - Lisboa

 Av. da Peregrinação 2, 1990-382 Parque das Nações - Lisboa

Av. Casal da Serra 8, Póvoa de Santa Iria

LEMONFIT WELLNESS CLINIC

MUDAMOS VIDAS,
E QUEREMOS MUDAR A SUA

WELLNESS CLINIC


