
EdiçõEs

Revisão cRítica  
da evidência
“O lote de oradores reunido foi de elevada qualidade, sendo que todos, 
sem exceção, assumiram o espírito desta iniciativa científica: proceder a 
uma revisão crítica da evidência existente no que toca à vitamina d,  
com o objetivo de a transformar em orientações para os clínicos”, afirma 
o presidente do evento inteiramente dedicado à vitamina d, que este ano 
contou com mais de 200 inscrições.
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15
testes laboratoriais
avaliar corretamente
A necessidade de normalização dos testes 
laboratoriais de modo a proporcionar 
uma avaliação correta no contexto clínico 
foi salientada pelo Dr. João Frade, cuja 
comunicação teve por título “Vitamina D: 
método laboratorial”.

Medicina Geral e FaMiliar
défice de vitamina d
Recomendações e inquietações sobre 
vitamina D na perspetiva da Medicina Geral  
e Familiar deu o mote à intervenção do  
Dr. Rui Cernadas, que começou por destacar 
que a problemática que envolve o tema  
em países com muito sol, como Portugal.
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Fórum D

entrevista

ProF. doutor 
José antónio 
Pereira da silva
A vitamina D, cuja carência 
afeta uma parte substancial 
da população portuguesa, 
é decisiva num grupo de 
doenças e, provavelmente, 
útil na prevenção e na 
melhoria de outras. A sua 
suplementação em Portugal é 
recomendável, à semelhança 
do que se faz já noutros 
países, afirma o presidente 
do Fórum D 2017.

estudos

ProF. doutor 
antónio JorGe 
Ferreira
São vários os estudos 
segundo os quais a carência 
de vitamina D pode ter uma 
relação potencial com o 
aumento da mortalidade 
geral. Porém, essa 
evidência carece de uma 
avaliação estrita e técnica. 
Neste contexto, o orador 
apresentou a comunicação 
“Vitamina D e mortalidade 
geral: promessas e 
incertezas”.
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Highlights | Que balanço faz do Fórum D 
2017, o único evento inteiramente dedicado 
a este tema que se realiza no país?
Prof. Doutor José António Pereira da Silva 
(JAPS) | O balanço é muitíssimo positivo e, a 
confirmá-lo, estão, desde logo, as mais de 200 
inscrições registadas. O lote de oradores reu-
nido foi de elevada qualidade, sendo que to-
dos, sem exceção, assumiram o espírito desta 
iniciativa científica: proceder a uma revisão 
crítica da evidência existente no que toca à vi-
tamina d, com o objetivo de a transformar em 
orientações para os clínicos. As intervenções 
foram todas excelentes do ponto de vista cien-
tífico e comunicacional, tendo proporcionado 
debates muito interessantes e proveitosos. 

Highlights | Quer destacar alguma ou algu-
mas dessas intervenções?
JAPS | Todas elas, sublinho, foram de gran-
de qualidade. No entanto, quero deixar uma 
nota de destaque para algumas intervenções 
que ficaram na memória como as do Dr. Rui 
Cernadas, Prof. Doutor António Jorge Ferrei-
ra, Dr. Carlos Aguiar, Prof. Doutor Fernando 
Ramalho, Prof.ª Doutora Sofia Magina e Prof. 
Doutor Nuno Borges. O Dr. Rui Canadas, abor-
dou, nomeadamente, a regulamentação e as 
recomendações sobre a utilização da vita-
mina D numa perspetiva de prática científica 
em Medicina Geral e Familiar. O Prof. Doutor 
António Jorge Ferreira passou em revista es-
tudos sobre a correlação entre a carência de 
vitamina d e a mortalidade da população em 
geral. Salientou que a maior parte da investi-
gação realizada indica que a vitamina D tem 
um impacto muito grande sobre a mortalidade 
em geral e por doença cardiovascular. Sobre 
este último ponto em concreto, o dr. Carlos 
Aguiar abordou a relação constatada entre o 
baixo nível de vitamina d e as doenças car-
diovasculares, com realce para a insuficiência 
cardíaca. O Prof. Doutor Fernando Ramalho, 
por sua vez, deu enfoque à relação entre a vita-
mina D e as doenças gastroenterológicas, com 
destaque para as doenças hepáticas. Falou, 
especificamente, sobre fígado gordo, cirrose 

hepática, doença de Crohn, e hepatite C, ten-
do sublinhado que estes doentes apresentam 
níveis baixíssimos de vitamina d, que, na sua 
opinião, é importante corrigir. O tema foi ana-
lisado na perspetiva da Dermatologia, de for-
ma especialmente assertiva e inteligente, pela 
Prof.ª Doutora Sofia Magina. Abordou a con-
tradição entre a vantagem da exposição solar 
como fonte de vitamina d e como risco para o 
cancro da pele. Demonstrou, a propósito, que 
é muito difícil prever a quantidade de vitamina 
d obtida por exposição solar e sublinhou que 
o papel antagonista dos protetores solares é 
provavelmente despiciendo. Recordou que em 
Portugal a produção de vitamina D por expo-
sição solar só é possível entre abril e outubro, 
o que deixa naturalmente de fora metade do 
ano. Em jeito de conclusão, a oradora sugeriu 
que, ainda que seja possível produzir vitamina 
d mediante exposição solar que não aumen-
te o risco de cancro, dificilmente se justificará 
correr esse risco quando existem suplementos 
alimentares muito acessíveis e eficientes. De 
seguida, o Prof. Doutor Nuno Borges demons-
trou, de modo muito esclarecedor, que não é 
possível obter níveis adequados de vitamina d 
apenas através da alimentação. 

Highlights | Comparativamente com a edição 
do ano passado, o que mudou?
JAPS | de edição para edição procuramos 
abordar temas diferentes, focando os que 
nos parecem mais prementes. A vitamina d 
tem sido ligada a patologias muito diversas 
e a literatura existente é vastíssima. Este 
ano focámo-nos nas doenças alérgicas, em 
relação às quais a vitamina d parece não ter 
um impacto decisivo e nas doenças hepáti-
cas, cardiovasculares e reumatismais em que 
parece ter um papel importante. Nota, ainda, 
para a revisão feita pelo Prof. Doutor António 
Jorge Ferreira dos dados epidemiológicos 
que sugerem que a vitamina D pode aumen-
tar a longevidade.

FAtoreS De CArêNCiA De VitAmiNA D 

Highlights | Sendo Portugal um país com sol 
praticamente todo o ano, a que se deve a carên-
cia de vitamina D evidenciada na população? 
JAPS | São várias as causas associadas a esta 
deficiência de vitamina D. Em primeiro lugar e 
não obstante as condições climáticas do nos-
so país, só entre abril e outubro é que se pode 
produzir vitamina d a partir de exposição solar. 

Vitamina D

suplementação é aconselhável
A vitamina D, cuja carência afeta uma parte substancial da população portuguesa, é decisiva num 
grupo de doenças e, provavelmente, útil na prevenção e na melhoria de outras, muito fácil de tomar, 
extremamente segura e acessível em termos de custos. A sua suplementação em Portugal é 
recomendável, à semelhança do que se faz já noutros países, afirma o Prof. Doutor José antónio Pereira 
da Silva, presidente do Fórum D 2017, um evento científico inteiramente dedicado a esta problemática.
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Mesmo durante o verão, isto só acontece se a 
exposição tiver lugar entre as 10h00 e as 16h00, 
o que é geralmente contraindicado pelo risco de 
cancro da pele. Acresce que no inverno não se 
produz esta vitamina e os seus níveis séricos di-
minuem nesta época. Outro dos fatores que con-
tribui para a carência desta vitamina tem a ver 
com o facto de em países com sol forte, como 
Portugal, a população ter tendência a evitá- 
-lo. Mesmo na praia, é quase generalizado o uso 
de protetores solares que diminuem ou anulam 
a produção de vitamina d (contrariamente, as 
populações nórdicas tendem a expor-se o má-
ximo possível de modo a aproveitar o sol). Mais 
importante ainda será o facto de passarmos a 
maior parte do nosso tempo de trabalho ou de 
lazer dentro de edifícios e não ao ar livre. Este 
é um assunto sobre o qual deveríamos refletir 
mais aprofundada e atentamente. Aqui, como 
em muitos outros aspetos, a nossa evolução 
afasta-nos da Natureza. Ela evolui ao longo de 
milhões de anos em condições propícias à pro-
dução de vitamina D por exposição solar. Nós 
tornámos isso difícil! 

Highlights | Quais são as principais consequên-
cias da falta de vitamina D?
JAPS | São, essencialmente, de duas ordens: 
muito óbvias e diretas em algumas doenças e 
prováveis mas difíceis de provar em outras. No 
que se refere às diretas, temos o raquitismo nas 
crianças, que de traduz num atraso do cresci-
mento e em problemas ósseos. Neste aspeto, 
importa salientar que o raquitismo desapareceu 
no mundo desenvolvido graças à suplementa-
ção das crianças nos primeiros anos de vida. No 
adulto, o equivalente do raquitismo é a osteoma-
lácia, que provoca dores ósseas e musculares, 
fraqueza muscular, cãibras, fraturas ósseas (em 
particular fraturas em ramo verde) e, por vezes, 
marcada incapacidade física. Estes sintomas 
devidos à osteomalácia e à falta de vitamina D 
são frequentemente referidos pela população 
idosa, podendo ser desvalorizados pelos mé-
dicos, como próprios do envelhecimento. Im-
porta sublinhar que a população idosa é a que 
mais sofre de carência de vitamina d. de referir, 
também, a osteoporose, uma patologia mui-
to frequente em Portugal. São registadas mais 
de 10.500 fraturas por ano só da anca, decor-
rentes desta doença. Refira-se, ainda, que 25% 
das pessoas que sofrem uma destas fraturas 
morrem no primeiro ano após a fratura. Outros 
números mostram que em Portugal mais de 40 
mil pessoas por ano sofrem fraturas ósseas de-
vido a carência de vitamina d e que, a partir dos 
50 anos, uma em cada três mulheres irá sofrer, 
pelo menos, uma fratura na vida. A osteoporose 

tem na falta de vitamina d um dos seus princi-
pais componentes, assim como uma das princi-
pais terapêuticas. Para além destas condições, 
a vitamina d tem sido invocada como fator de 
risco ou de agravamento numa multiplicidade 
de doenças, incluindo: infeções, diabetes, hiper-
tensão arterial, insuficiência cardíaca, enfarte do 
miocárdio, demência, doença de Parkinson, di-
versos cancros e doenças reumáticas e hepáti-
cas. É quase mais fácil listar as doenças em que 
esta possível relação não tenha sido sugerida. 
importa, contudo, reconhecer que nestas situa-
ções não está ainda estabelecida a responsabi-
lidade da vitamina d nem demonstrado que seja 
possível evitar ou melhorar essas doenças pelo 
tratamento com esta vitamina. isso também 
não quer dizer que ela seja inútil, visto que se tra-
ta de doenças muito complexas com causas e 
fatores muito variados. 

VANtAgeNS DA SuPlemeNtAção gerAl

Highlights | tendo em conta a situação, pode-
mos considerar a carência de vitamina D como 
um problema de saúde pública em Portugal?
JAPS | sim, de facto podemos. No presente, a 
recomendação de suplementação de vitamina d 
existe apenas para as crianças até ao primeiro 
ano de vida, limite que é muito difícil de com-
preender. Uma recomendação da Direção-Geral 
da saúde, datada de 2008, indicava, no entanto, a 
suplementação de cálcio e de vitamina D a partir 
dos 65 anos. Mas noutros países é prática re-
gular a suplementação com vitamina D de toda 
a população a partir dos 60 anos. Por exemplo, 
na Finlândia, país onde a carência de vitamina 
d foi considerada como um problema de saúde 
pública, foi iniciado, há 20 anos, um programa 
de suplementação alimentar, nomeadamente 
através do pão e laticínios, que está já a dar re-
sultados muito positivos. Com efeito, a vitamina 
d faz muito mais sentido quando utilizada como 
uma estratégia de promoção da saúde, do que 
enquanto estratégia de correção da doença.

A suplementação de vitamina D é viável, tendo 
também em conta o custo inerente?
JAPS | A suplementação oral, a mais comum, 
é muito acessível, fácil de seguir, eficaz e extre-
mamente segura. Os comprimidos, as drageias, 
as gotas ou as ampolas podem ser tomados a 
qualquer hora, antes ou depois das refeições, e 
de forma diária, semanal ou mensal. Esta é uma 
suplementação muitíssimo segura. Diria mes-
mo que é quase impossível alguém sofrer uma 
intoxicação por este agente e a intoxicação não 
tem consequências graves. Desta forma, mes-
mo que seja ainda insegura a evidência da sua 

eficácia em muitas das doenças em que parece 
promissora, parece razoável argumentar a fa-
vor de uma suplementação generalizada, espe-
cialmente na infância e adolescência, gravidez 
e depois dos 60 anos. Suplementar toda a po-
pulação com vitamina d teria, ao que indicam 
os estudos epidemiológicos, um impacto com-
parável ao do combate ao tabagismo.

Highlights | os nossos médicos, nomeadamente 
os de medicina geral e Familiar, que asseguram 
o primeiro contacto com o utente/doente, estão 
despertos para a importância da vitamina D?
JAPS | Sim, vão estando progressivamente mais 
atentos e encontros como o Fórum D têm pre-
cisamente esse objetivo, ou seja, despertar in-
teresse e informar sobre o tema. Basta ver que, 
nos últimos anos, aumentaram as prescrições de 
vitamina D, bem como as análises para verificar o 
seu nível. Porém, na minha opinião, a análise la-
boratorial sobre os níveis de vitamina d raramen-
te se justifica, porque a suplementação é muito 
segura e acessível. 

comunicações 
pRofeRidas no decoRReR 
do 3.º fóRum d, Realizado 
no dia 14 de outubRo, 
em coimbRa:

> A Vitamina D e a MGF em Portugal: 
Recomendações e Inquietações  
(Dr. Rui Cernadas);

> Vitamina D e mortalidade geral: 
Promessas e incertezas  
(Prof. Doutor António Jorge Ferreira);

> Vitamina d e doença Cardiovascular 
(Dr. Carlos Aguiar);

> Vitamina d e Pele  
(Prof.ª Doutora Sofia Magina);

> Vitamina D e Doenças Músculo- 
-Esqueléticas (Dr.ª Cátia Duarte);

> Vitamina d e doenças da (para)
tireoide (Dr. Luís Cardoso);

> Vitamina D em Gastrenterologia  
(Prof. Doutor Fernando Ramalho);

> Vitamina D: Método Laboratorial  
(Dr. João Frade);

> Vitamina d e Alimentação  
(Prof. Doutor Nuno Borges);

> Vitamina D e Alergias  
(Prof.ª Doutora Ana Todo Bom);

> Segurança da Suplementação com 
Vitamina d (Prof. Doutor José António 
Pereira da silva).
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“a baixa 
suplementação 
de vitamina d nos 
mais idosos deve 
obRigaR a políticas 
de suplementação 
que não podem 
seR postas em 
causa, poRquanto 
configuRam uma 
estRatégia efetiva 
de combate a esta 
deficiência”

Recomendações e inquietações sobre vitamina D na perspetiva 
da Medicina Geral e Familiar deu o mote à intervenção do Dr. rui Cernadas, 
que começou por destacar que a problemática que envolve o tema 
em países com muito sol, como Portugal, pode, à primeira vista, parecer 
desajustada. Porém, a verdade é que 2/3 da população portuguesa 
evidencia deficiência desta vitamina.

maioRia dos poRtugueses 
apResenta défice de vitamina d

DR.Rui CeRNADAs

pulação portuguesa está a envelhecer e que 
a deficiência de vitamina D é muito elevada 
nos mais idosos. O facto de se poder e dever 
considerar a questão da exposição solar, dos 
aportes de vitamina D, dos fatores genéticos 
e outros demográficos e dos estilos de vida, 
ainda que sejam determinantes para o esta-
diamento da vitamina d em cada indivíduo, 
não são os únicos que devem ser conside-
rados, acrescentou. “A baixa suplementação 
de vitamina D nos mais idosos deve obrigar 
a políticas de suplementação que não po-
dem ser postas em causa, porquanto con-
figuram uma estratégia efetiva de combate 
a esta deficiência”, declarou, aludindo a um 
estudo divulgado.  Neste âmbito referiu que 
as doses recomendadas pelas autoridades 
de saúde dos Estados Unidos da América, 
Holanda e Austrália como adequadas para 
manter a saúde do osso e o metabolismo do 
cálcio em pessoas normais são de 600 U/dia 
para crianças e adultos até aos 70 anos e de 
800 U/dia depois dos 70 anos. No entanto, 
prosseguiu, a generalidade dos investigado-
res e dos clínicos em todo o mundo concor-
da que estes níveis não serão os suficientes 
para elevar e/ou manter os níveis de vitamina 
d para patamares em conformidade com as 
funções desenvolvidas.
Reportando-se a um outro estudo, realizado 
pela equipa do Prof. Doutor José Pereira da 
silva, em Coimbra, e apresentado na edição 
do 2.º Fórum D, em 2016, o Dr. Rui Cerna-
das disse que o mesmo permitiu apurar que 
cerca de 65% (2/3 da população) portuguesa 
tem défice de vitamina D. A faixa etária mais 
deficitária, segundo o estudo, encontra-se 
entre os 46 e os 64 anos, um pouco abai-
xo daquilo que são as evidências publicadas 
sobre défices nas populações mais idosas. 
Provavelmente, a questão do défice não se 
coloca só em relação aos mais idosos, mas 
também à faixa dos “adultos maduros”. de 
referir que os Açores são a zona do país 
mais deficitária, com uma taxa de 70%, en-

quanto a Região do Algarve é a que apresen-
ta menor prevalência de falta daquela vita-
mina, com 42%. “Apesar de Portugal ser um 
país de sol, a forma como a exposição so-
lar é conduzida pode ter alguma relevância. 
Basta lembrar que há uma tradição cultural 
em Portugal, em particular entre a popula-
ção mais idosa, que a afasta da exposição 
solar nas horas de maior incidência”, desta-
cou. Ainda no ano passado e nas mesmas 
condições, disse, a Direção-Geral da Saúde 
publicou informação sobre outro estudo efe-
tuado no norte do país, no instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel salazar, que permitiu 
apurar que os indivíduos entre os 36 e os 50 
anos apresentam maior deficiência vitamí-
nica, tendo sido encontrada uma correlação 
negativa entre os índices de massa corpo-
ral e os níveis de vitamina D. Mas será que a 
vitamina D só tem interesse para o sistema 
ósseo ou haverá outras evidências, questio-
nou o Dr. Rui Cernadas. Certamente que sim 
existem, disse, adiantando que nos últimos 
dois anos constata-se uma vastidão de te-
mas e de áreas de diagnóstico e terapêutica 
que estão a ser investigados, quer em ter-
mos de investigação clínica direta, quer de 
investigação translacional.

“Não restam dúvidas em relação à vitamina 
D na osteoporose. Provavelmente, terá sido 
esta a primeira grande demonstração, atra-
vés da publicação de evidência relativamen-
te ao papel, dosagem diária, necessidade de 
efetividade nos aportes e risco fraturário. 
Isto era já consagrado na nossa prática clí-
nica, sobretudo na Medicina Geral e Familiar, 
e poderá ter representado mais um contri-
buto para a redução dos perigos que afetam 
as crianças nos primeiros anos de vida me-
diante as suplementações que passámos a 
fazer”, declarou, relembrando ainda que a po-



7

os dados mais 
Recentes indicam 
que a gRande 
maioRia dos estudos 
obseRvacionais 
pRospetivos mostRou 
que os indivíduos 
no segmento 
populacional  
com níveis séRicos 
infeRioRes de 
25- (oh) vitamina 
d apResentavam 
significativo Risco  
de moRtalidade

São vários os estudos segundo os quais a carência de vitamina D pode ter uma relação potencial 
com o aumento da mortalidade geral, o que poderia sugerir a sua eventual utilização, sem um 
completo conhecimento dos mecanismos subjacentes. Porém, essa evidência carece de uma 
avaliação estrita e técnica que permita concluir até que ponto é suportável. Neste contexto, 
o Prof. Doutor antónio Jorge Ferreira apresentou a comunicação intitulada “Vitamina d e 
mortalidade geral: promessas e incertezas”.

estudos sob observação. Mas o contrário 
não é verdadeiro, ou seja, para fazer uma 
revisão sistemática, não é necessário exe-
cutar sempre uma metanálise”, disse.  
Relativamente aos estudos sobre vitamina 
D e mortalidade, o Prof. Doutor António Jor-
ge Ferreira declarou que estão dependentes 
da metodologia utilizada (sobretudo ob-
servacional ou experimental), das relações 
temporais (prospetivo ou retrospetivo), do 
tamanho e aleatorização (ou não) da amos-
tra, das técnicas de controlo (ou não) dos 
principais fatores de confundimento iden-
tificados, e das revisões sistemáticas e/ou 
metanálises (e sua metodologia). Global-
mente, os dados mais recentes indicam que 
a grande maioria dos estudos observacio-
nais prospetivos mostrou que os indivíduos 
no segmento populacional com níveis séri-
cos inferiores de 25- (OH) vitamina D apre-
sentavam significativo risco de mortalidade. 
Estes dados são derivados de investigações 
nas populações em geral, bem como em 
várias coortes de diferentes doentes. Em 
metanálises, as estimativas do efeito para 

o aumento da mortalidade em indivíduos 
com deficiência de vitamina d variaram de 
aproximadamente 40 a 90% ao comparar 
grupos com níveis mais baixos versus mais 
altos (de referência) de 25- (OH) vitamina D. 
“Nesta área não só da vitamina D, mas da 
mortalidade por múltiplas causas, costuma-
mos definir tercis, quartis ou quintis, ou seja, 
comparar, por exemplo, os 25% dos indiví-
duos que têm níveis mais baixos de vitami-
na D com os 25% que têm níveis mais altos”, 
afirmou. A terminar, e no que concerne as 
promessas versus as incertezas, o orador 
considerou preocupante o facto de todos 
os grandes ensaios clínicos com vitamina 
d terem recrutado indivíduos independente-
mente dos seus níveis basais de 25 (OH) vi-
tamina D, já que isso aumenta a probabilida-
de da não observação de todos os eventuais 
efeitos benéficos da suplementação em 
pessoas com baixas concentrações de 25 
(OH) vitamina D. E, concluindo, sublinhou: 
“não vamos só ler os resultados, é impor-
tante, cada vez mais, ler a metodologia do 
estudo”.

estudos e impoRtância 
da metodologia

PRoF. DoutoR ANtóNio JoRGe FeRReiRA

“A Medicina das Populações é transversal 
a todas as áreas do saber médico e, como 
tal, precisamos de saber os seus  principais 
contributos, bem como os da Epidemiolo-
gia, na avaliação da mortalidade por todas 
as causas e da forma como o design dos 
estudos que suportam a evidência científi-
ca sobre a vitamina d é efetuado”, explicou 
o orador. O principal contributo epidemio-
lógico na área da mortalidade geral está 
muito dependente da metodologia dos es-
tudos (observacionais ou experimentais) e 
alguns dos dados obtidos podem resultar 
de estudos que não tinham como endpoint 
principal ou primário avaliar os resultados 
da terapêutica com vitamina d na mortali-
dade, disse, acrescentando que quase sem-
pre a avaliação da estatística de mortalida-
de surge como um endpoint secundário. O 
que a Medicina das Populações proporciona 
é, acima de tudo, uma visão estratégica e 
científica entre estudos de observação – 
ecológicos, transversais, caso-controlo e de 
coorte – e estudos experimentais – nomea-
damente os ensaios clínicos randomizados, 
ensaios de campo e ensaios comunitários 
– em que o investigador vai de forma dinâ-
mica alterar algum parâmetro ou terapêuti-
ca da população em observação. Como tal, 
na área dos estudos da mortalidade, mas 
não só, há que chamar a atenção para as 
potenciais variáveis de confundimento que 
devem ser sempre reconhecidas, afirmou o 
Prof. Doutor António Jorge Ferreira, frisando 
que o não seguimento de técnicas epide-
miológicas cuidadosas para controlar estes 
fatores poderá dar origem a conclusões er-
róneas nos estudos. De seguida falou sobre 
a importância das metanálises e revisões 
sistemáticas no âmbito da terapêutica com 
vitamina d, esclarecendo que são diferen-
tes. “A metanálise é uma técnica estatística 
quantitativa, que tem por base uma revisão 
sistemática indispensável e que resulta num 
output quantitativo agregador dos vários 
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Por que razão se começou a falar de vitamina D e alergia constituiu 
o ponto de partida para a intervenção da Prof.ª Doutora ana todo Bom, que 
apresentou os resultados de diversos estudos recentes com base nos quais 
os alérgicos têm, nomeadamente, níveis mais baixos desta vitamina.

aléRgicos têm valoRes 
mais baixos de vitamina d 

doenças aléRgicas

Por doença alérgica entendem-se todas 
as manifestações alérgicas respirató-
rias, que vão desde a rinite à rinocon-
juntivite, passando pela sinusite, otite e 
asma, bem como as diversas alergias 
digestivas e cutâneas, recordou a Prof.ª 
doutora Ana Todo Bom.  No que se re-
fere à patogenia, a especialista citou 
os mastócitos e os eosinófilos como 
sendo os grandes responsáveis pelas 
alergias. Disse, também, que a vitami-
na d tem, aparentemente, a faculdade 
de aumentar a capacidade reguladora 
das células, mas sem efeito ao nível 
das Th2. Esta situação, frisou, justifica 
grande parte dos ensaios contraditórios 
que se conhecem, os quais, em alguns 
casos, não permitem concluir um papel 
mais marcado da vitamina d na redu-
ção das manifestações de alergia. 

lecer uma relação entre o valor da vitamina d 
e o risco de desenvolvimento de doenças alér-
gicas. Contudo, os resultados mostraram que 
não foram encontradas associações entre os 
valores de vitamina D e risco alergia (relatada 
pelos pais). “Não foi encontrada associação ao 
eczema, nem à rinoconjuntivite alérgica, nem a 
asma atópica. Foi inclusivamente descrito que 
concentrações elevadas de vitamina d foram 
associadas a um risco aumentado duas vezes 
em relação a alergia alimentar”, adiantou a ora-
dora. Um outro estudo, efetuado em 2017, no 
Reino Unido, República da Irlanda e Nova Ze-
lândia – envolvendo 1.710 participantes com 
15 semanas de gestação, bem como os des-
cendentes de 1.208 mães acompanhados até 
aos 5/6 anos, tendo 922 pares de mãe/filho 
completado o estudo – procurou estabelecer 
uma relação entre os valores de vitamina d 
durante a gravidez e o risco de alergia futura 
nos descendentes. Os dados obtidos permiti-
ram apurar que não houve associação entre as 
concentrações de vitamina d na mãe e a ocor-
rência de alergia nos filhos em idade pré-esco-
lar, nomeadamente em relação à asma, asma 
grave e eczema, aqui já com diagnóstico feito 
pelo médico. No entanto, a Prof.ª Doutora Ana 
Todo Bom salientou que o aumento gradual de 
vitamina d estava associado a uma redução 
da obesidade nos descendentes, sendo pos-
sível uma associação entre asma e obesidade. 
Um terceiro estudo, levado a cabo nos Esta-
dos Unidos da América, também deste ano, 
envolvendo 881 grávidas –, entre os 18 e os 
39 anos, com entre 10 e 18 semanas de gesta-
ção – visou avaliar o grau de controlo existen-
te nas grávidas em relação à asma, tendo em 
conta os níveis de vitamina D. “Foi encontrada 
uma correlação nítida com situações de maior 
controlo quando a vitamina d aumentava, 
sendo que essa conexão era muito marcada 
só em grávidas com um BMI próximo de 20. 
Decrescia para o de BMI 25 e era ausente nas 
grávidas com índice de massa corporal com 
indicadores de obesidade ou de excesso de 
peso”, referiu. Um quarto estudo, efetuado na 
Holanda, em que se analisaram concentra-

PRoF.ª DoutoRA ANA toDo boM

“Antes do ano 2000 começou a perceber-se 
que crianças nascidas no outono e no inverno 
tinham mais frequentemente eczema atópico 
e alergia alimentar, assim como era observada 
uma maior prevalência de rinite nas pessoas 
que viviam mais afastadas do Equador e que 
a deficiência de vitamina D seria um fator pre-
ditivo da asma apresentando os doentes com 
pouca exposição solar formas mais graves 
da doença”. “Mais recentemente, continua a 
afirmar-se que a deficiência de vitamina D é 
altamente prevalente em doentes pediátricos 
atópicos”, salientou a especialista, cuja inter-
venção teve por título “Vitamina D e alergias”.  
De seguida, a Prof.ª Doutora Ana Todo Bom 
deu início à apresentação de diversos estudos, 
recentes, e com um número muito elevado de 
participantes, para posterior discussão. Primei-
ro falou sobre um estudo realizado em 2016 na 
Nova Zelândia, envolvendo 1.329 crianças em 
idade pré-escolar, que teve por objetivo estabe-

ções de vitamina D, asma e eczema na infân-
cia – envolvendo 3.815 crianças, com 6 anos 
–, permitiu concluir que os níveis mais baixos 
de vitamina d estavam associados a níveis ele-
vados de FeNO (interpretado como indicador e 
inflamação brônquica), mas valores menores 
de resistance e um menor risco de diagnóstico 
de asma, enquanto, por outro lado, a um risco 
eczema atópico aumentava. No decurso da 
intervenção, a Prof.ª Doutora Ana Todo Bom 
fez ainda referência a outros estudos, incluindo 
genéticos, sobre a relação entre a vitamina D, 
asma, eczema e atopia, assim como entre esta 
vitamina e a rinite. Aparentemente doentes pe-
diátricos atópicos apresentam valores baixos 
de vitamina D (deficiência) comparativamente a 
crianças não atópicas. Existem áreas do globo 
em que essa deficiência observada é mais con-
sistente. Em algumas crianças com formas 
mais graves de asma (e com pior controlo da 
asma) são reportados os valores mais reduzi-
dos, contudo não é possível estabelecer asso-
ciações inequívocas entre a concentração de 
25 (OH) D reduzida e o risco de ocorrência de 
doença alérgica, nem que a suplementação/ 
/aumento da ingestão de vitamina D na infân-
cia/e período pré-natal proteja relativamente 
ao surgimento de doença.





durante o evento foram 
apresentadas um total de 11 
comunicações, “todas excelentes 
do ponto de vista científico 
e comunicacional, tendo 
proporcionado debates muito 
interessantes e proveitosos”. 
Quem o afima é o Prof. Doutor 
José António Pereira da Silva, 
presidente do Forúm D 2017 que 
atribui a esta edição um balanço 
muitíssimo positivo
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Cerca de 60% da população portuguesa sofre de, pelo menos, uma doença reumática, sendo a 
lombalgia e a osteoartrose as patologias mais comuns nesta área, afirmou a Dr.ª Cátia Duarte no 
decorrer da sua intervenção sobre “Vitamina d e doenças musculoesqueléticas”.

Para além de toda a dor, e limitação que a 
doença músculo-esquelética causa, há a sa-
lientar a má qualidade de vida que provoca a 
estes doentes, superior mesmo à decorrente de 
doenças cardiovasculares e gastrointestinais, 
salientou a especialista, com base em dados 
divulgados no Reuma.pt – Registo Nacional de 
Doentes Reumáticos, que mostra a prevalência 
das diferentes patologias na população portu-
guesa. “O objetivo, enquanto clínicos, passa, 
nomeadamente, por tratar o doente e ter dis-
poníveis os meios que nos permitam não só 
controlar a doença como, em última instância, 
melhorar a qualidade de vida destas pessoas”, 
frisou. No decurso da intervenção, a Dr.ª Cátia 
duarte chamou também a atenção para a cir-
cunstância de a par da prevalência elevada das 
doenças reumáticas, haver uma prevalência 
alta de deficiência de vitamina D. Estas pato-
logias – deficiência de vitamina D e doenças 
reumáticas –, disse, parecem apresentar uma 
associação o que poderia resumir-se apenas 
à circunstância de serem ambas altamente 
prevalentes na população portuguesa ou pelo 
contrário, haver de facto uma associação entre 
eles. Na verdade, a associação entre  da vitami-
na D e as doenças reumáticas tem sido tam-
bém baseada  no facto desta vitamina, hoje em 
dia, ser muito mais do que uma vitamina. Além 
das clássicas funções ao nível do metabolismo 
fosfo-cálcico, e da homeostasia do cálcio, são 
hoje reconhecidas inúmeras funções biológicas 
à vitamina d, através de recetores de vitamina 
d, e mediante interação com recetores retinoi-
des, estimulando a produção de proteínas com 
diversas funções. “Na atualidade, sabemos 
que a vitamina d tem funções  antiprolifera-
tivas, na angiogénese, no sistema imunitário 
o que  poderá justificar tal associação, sendo 
que o sistema imune é um dos alvos onde a 
vitamina D atua”, acrescentou. Mais adiante, a 
Dr.ª Cátia Duarte destacou: “temos uma base 
fisiopatológica, por assim dizer, que nos leva 
a estudar a associação entre a vitamina d e 
as doenças reumáticas”, e referiu, ainda, que 
existem diversas situações comuns à deficiên-
cia de vitamina D e às doenças reumáticas –  
como, por exemplo, a idade, a obesidade, maior 

doenças Reumáticas  
afetam 60% dos poRtugueses

DR.ª CátiA DuARte

doenças que afetam 
o apaRelho locomotoR

As doenças reumáticas caraterizam-se 
por afetar o aparelho locomotor (ou siste-
ma músculo-esquelético) nos seus vários 
componentes, ossos, músculos, articula-
ções, partes moles envolventes, nervos e 
vasos, recordou a Dr.ª Cátia Duarte. Clas-
sicamente, disse, encontram-se divididas 
em doenças reumáticas crónicas imuno-
mediadas (de que são exemplo, a artrite 
reumatoide e o lúpus, entre outras) e doen-
ças reumáticas não imunomediadas, com 
muito maior prevalência na população, 
como a osteoartreose, dor generalizada ou 
patologia periarticular. Chamando a aten-
ção para o facto de as doenças reumáti-
cas constituírem “um autêntico mundo”, 
o que inviabilizaria, neste contexto, uma 
abordagem geral, a especialista falou em 
particular sobre duas delas, a osteoartrose 
e artrite reumatoide.

sedentarismo, o sentir dor e, por conseguinte, 
desenvolver menos atividade ao ar livre – que 
podem justificar a associação entre as duas 
entidades. “Sabemos que muitas patologias 
como a diabetes, a doença cardiovascular, 
a osteoporose e a depressão são altamente 
prevalentes em pessoas com doenças reu-
máticas, e que configuram situações associa-
das ao défice de vitamina D”, referiu. A oradora 
adiantou igualmente que a carência de vitamina 
D está associada a uma maior prevalência das 
doenças reumáticas, ainda que tal não permita 
afirmar com segurança a causalidade. “Tudo 
isto só tem sentido se ao fazermos uma inter-
venção conseguirmos mudar o curso da doen-
ça, prevenindo ou melhorando a sua evolução e, 
consequentemente, o prognóstico”, sublinhou, 
acrescentando que a associação deve basear- 
-se nestes três pilares para se poder afirmar que 
há nexo de causalidade e que uma suplementa-
ção ou determinada atitude tem indicação.
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Os polimorfismos de genes envolvidos no metabolismo, 
transporte e atividade da vitamina d têm sido intensamente 
investigados. É uma nova área a que tem sido dedicada grande 
atenção, quer na Reumatologia, quer na Endocrinologia,  
e que está a produzir resultados muito interessantes a uma 
grande velocidade, afirmou o Dr. Luís Cardoso, que falou sobre 
“Vitamina d e doenças da (para) tiroide”.

“Porém, o papel dos polimosfismos dos 
diversos genes envolvidos no metabolis-
mo, transporte e atividade da vitamina d 
nas doenças da tiroide e da paratiroide não 
está tão bem estabelecido. Grosso modo, 
os polimorfismos dos recetores da vita-
mina D estão mais associados à patologia 
autoimune, enquanto os polimorfismos 
enzimáticos estão mais associados à pa-
tologia nodular e à patologia oncológica”, 
explicou. De referir que o Dr. Luís Cardoso 
dedicou uma boa parte da sua intervenção 
aos efeitos não canónicos da vitamina D, 
em particular aos anti-proliferativos, à pro-
diferenciação e aos imunomodulares, seja 
na patologia oncológica, seja na autoimu-
ne, respetivamente. Abordou depois o efeito 
clássico, nomeadamente os mecanismos 
que estão associados ao metabolismo fos-
focálcico, que disse serem muito comple-
xos. A propósito, comentou: “há milhares de 
anos que temos conhecimento da glândula 
tiroide, tal como há milhares de anos que 
o bócio é descrito. No entanto, a desco-
berta das paratiroides é muito mais recen-
te e só no final do século XIX é que foram 
identificadas, por um aluno de Medicina em 
Uppsala (na suécia)”. No decurso da inter-
venção, o Dr. Luís Cardoso afirmou ainda 
que a vitamina d tem um papel fundamen-
tal na regulação da PTH e do metabolismo 
fosfocálcico e acrescentou que, na maioria 
dos casos, a deficiência de vitamina d (na 
ausência de doença renal crónica) não é a 
causa de hiperparatiroidismo. destacou, 
neste contexto, que se recomenda um tra-
tamento muito cauteloso da deficiência 
de vitamina d no hiperparatiroidismo pri-
mário, de modo a evitar o agravamento da 
hipercalcemia ou das suas consequências. 
Quanto ao papel da vitamina d na doença 
tiroideia, o especialista considerou que é 
muito complexo devido às metodologias e 
sublinhou que é muito difícil perceber-se o 

vitamina d e doenças 
da (paRa) tiRoide

DR. Luís CARDoso

a vitamina d 
tem um papel 
fundamental na 
Regulação da pth 
e do metabolismo 
fosfocálcico
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que é causa e o que é consequência. Pe-
rante o exposto, questionou sobre o que é 
necessário, respondendo e concluindo de 
seguida: “precisamos de mais estudos para 
tentar estabelecer o nexo de causalidade 
entre a deficiência da vitamina d e a patolo-
gia tiroideia e, desta forma, tentarmos per-
ceber se há ou não evidência que sustente a 
suplementação de vitamina d nos doentes 
com doenças da tiroide”.
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O metabolito ativo da  vitamina D, 1,25,(OH)2D, 
regula a transcrição de 200 GENES, ligando-se 
a recetores  de transcrição, o recetor da vita-
mina D, (RVD. A distribuição dos RVDs pode 
explicar o número crescente de patologias as-
sociadas com a deficiência de vitamina D.
dados da literatura demonstraram a impor-
tância e o impacto da vitamina D em múlti-
plas patologias do trato gastrointestinal; as 
neoplasias (pâncreas e colorretal) e a doença 
hepática crónica (DHC). A vitamina D tem um 
papel na inibição da replicação do vírus da he-
patite B1, na hepatite autoimune e na doença 
de Crohn. 
O défice de vitamina D é muito frequente na 
cirrose hepática, independentemente da sua 
etiologia e que quanto maior o seu défice, 

a impoRtância da vitamina 
d na doença hepática e 
na doença inflamatóRia 
intestinal

PRoF. DoutoR FeRNANDo RAMALho

maior a gravidade da doença hepática 2.  
Outros estudos, também mostram que os 
indivíduos com fígado gordo e NASH (estea-
to-hepatite não-alcoólica) têm défices mais 
significativos de vitamina D 3. 
A expressão dos recetores da vitamina d no 
fígado gordo está inversamente relacionada 
com a gravidade histológica, sendo este um 
parâmetro independente do índice de massa 
corporal, da insulinorresistência e da adipo-
nectina. A suplementação de vitamina D é algo 
que tem vindo a dar consistência no contexto 
do fígado gordo não-alcoólico .
Um trabalho de 2014, na Unidade de Hepato-
logia do Hospital de Santa Maria, que incluiu  
doentes infetados pelo vírus da hepatite C  
mostrou que quase 65%  apresentavam níveis 
deficitários de vitamina D e que se correlacio-
navam com a fibrose hepática avançada. No 
mesmo estudo  também se demonstrou que 
os níveis de vitamina d são preditores de cura 
com a terapêutica antiviral. 
Um trabalho recente 4 realizado em popula-
ções europeias mostra que quanto maior o 
deficit de vitamina D maior a probabilidade do 
risco de desenvolver  carcinoma hepatocelular.
Na área da doença inflamatória intestinal, 
mostrou que a maioria indivíduos com doença 
de Crohn tinha défices acentuados de vitami-
na D. Mais ainda: um estudo de Ananthakrish-
nan et al 5, com 72 719 mulheres, mostra que 
os valores elevados de vitamina d diminuem o 
risco de incidência de doença de Crohn, ainda 
que não se observe nenhuma correlação com 
a Colite Ulcerosa. Este estudo mostrou que a 
hipovitaminose é um fator independente asso-
ciado a uma qualidade de vida inferior e a uma 
maior atividade da doença de Crohn e que a 
suplementação com vitamina d diminui a ati-
vidade desta doença.  
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A necessidade de normalização dos testes laboratoriais de modo a proporcionar 
uma avaliação correta no contexto clínico foi salientada pelo Dr. João Frade,  
cuja comunicação teve por título “Vitamina D: método laboratorial”.

“O doseamento de qualquer analito é algo 
que, muitas vezes, temos como seguro, mas 
que envolve muito mais do que aparenta e que 
importa conhecer com o objetivo de poder ser 
corretamente interpretado no contexto da clí-
nica”, declarou o orador. A título de exemplo, 
chamou a atenção dos presentes para uma 
reportagem televisiva, que suscitou bastante 
celeuma no país, e que fazia referência, preci-
samente, a doseamentos díspares entre dois 
métodos diferentes utilizados em dois cen-
tros hospitalares distintos. No seguimento da 
comunicação, o Dr. João Frade deu também 
enfoque a seis questões relevantes no que 
concerne a abordagem laboratorial, a saber: 
contexto biológico/clínico; porquê dosear; 
fundamentos laboratoriais básicos; com-
paração de métodos; e limitações (colheita, 
suplementação, envio), tendo terminado com 
uma pergunta sobre se é possível confiar nos 
resultados. Recordou que a regulação do me-
tabolismo fosfocálcico é o principal efeito da 
vitamina d, tendo detalhado o mecanismo 
fisiológico, desde a luz solar até ao fígado, 
passando depois pelo rim e a produção da 
forma ativa desta hormona. Falou igualmente 
de insuficiência ou défice de vitamina D num 
conjunto de patologias – doenças cardiovas-
culares, hipertensão, neoplasias, diabetes, 
demência e artrite reumatoide –, mas tam-
bém na toxicidade, que é muito mais frequen-
te após sobremedicação, embora seja muito 
rara, destacando que o efeito mais frequen-
te é a hipercalcemia grave. Porém, frisou, 
muitos estudos indicam que não é o maior 
problema na suplementação da vitamina d, 
sendo que não foi observada toxicidade com 
uso continuado da vitamina d3 em doses até 
10.000 UI/dia. E, a propósito, o Dr. João Fra-
de comentou ainda: “se tivesse um doente à 
minha responsabilidade, com suplementação 
a mais, ficaria mais tranquilo do que perante 
uma situação de défice”. Assim, e no que diz 
respeito a doseamentos laboratoriais, consi-
derou ser mais relevante abordar o défice do 
que a sobredosagem, dizendo que os valores 
inferiores podem refletir um défice grave. No 
que concerne à questão do dosear, o orador 

necessáRio noRmalizaR testes  
paRa avaliaR coRRetamente

DR. João FRADe

acResce o défice de 
vitamina d, definido 
poR um valoR de 25 (oh) 
d infeRioR a 20 ng/ 
/ml (50nmol/l). em suma, 
o objetivo é doseaR 
paRa tRataR melhoR, 
ou seja: estabeleceR 
a necessidade 
de teRapia de 
substituição; 
oRientaR o 
tRatamento adequado

conclusão

> É necessária standardização 
dos testes para correta comparação;

> A interpretação deve ser realizada 
atendendo a limitações analíticas;

> A interpretação deve integrar dados 
clínicos e considerando outros 
parâmetros laboratoriais;

> dosear vitamina d é opção do 
clínico, implicando conhecer limites.

aludiu às últimas orientações da Endocrine 
Society, publicadas em 2011, que sugerem o 
rastreio de vitamina d apenas em indivíduos 
em risco e não na população em geral. Nes-
tes doentes é recomendada a medição da 25 
(OH) d sérica circulante por um método ana-
lítico fiável. Acresce o défice de vitamina D, 
definido por um valor de 25 (OH) D inferior a 
20 ng/ml (50 nmol/l). Em suma, o objetivo é 
dosear para tratar melhor, ou seja: estabele-
cer a necessidade de terapia de substituição; 
orientar o tratamento adequado, evitando 
submedição do doente; e detetar o tratamen-
to excessivo (raro), apenas com substituição 
a longo prazo em doses de quase 10.000U/
dia ou mais. de referir, nomeadamente, os 
benefícios do tratamento na patologia mus-
culoesquelética e sistémica. Mais adiante, 
explicando as razões sobre a abordagem dos 
fundamentos laboratoriais básicos, o Dr. João 
Frade mencionou um estudo, referido durante 
o Fórum, no qual se argumentava que havia 
um gasto excessivo no país com doseamento 
de vitamina d quer a nível hospitalar quer da 
farmácia de oficina. Disse, ainda, que o meta-
bolito a dosear é o 25 (OH) D e que os méto-
dos a utilizar podem ser ensaios competitivos 
de ligação proteica, radioimunoensaio, imu-
noensaio enzimático e cromatografia líquida 

com análise por espectrometria de massa 
(LC-MS/MS), sendo os dois últimos usados 
na prática clínica.
A terminar, destacou que há falta de har-
monização entre métodos, especificando: 
a precisão e a exatidão dos testes continua 
problemática; diferentes testes, diferentes 
sensibilidades; diferentes sensibilidades para 
a mesma casa comercial; e diferentes crité-
rios de interpretação.
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A vitamina D é uma substância que existe na nossa alimentação e da qual necessitamos pelo  
menos condicionalmente, afirmou o Prof. Doutor nuno Borges, que abordou o tema “Vitamina d  
e alimentação”, salientando que triplicou a dose recomendada de ingestão desta vitamina.

“Condicionalmente, porque tem a ver quando 
a outra fonte, a síntese cutânea por exposição 
ultravioleta B, falha, o que acontece frequen-
temente em Portugal”, explicou, adiantando 
que, tal como para os níveis plasmáticos, há 
também recomendações sobre ingestão de vi-
tamina D norte-americanas e europeias. Estas 
últimas saíram há cerca de um ano depois de 
terem sido revistas em alta, o que as aproxi-
mou das norte-americanas, situando-se ago-
ra em 15 microgramas/dia para os adultos e 
10 microgramas/dia para as crianças entre os 
7 meses e os 11 meses. “Observa-se, assim, 
um reforço das recomendações sobre inges-
tão de vitamina d, primeiro pelas autoridades 
norte-americanas e depois pelas europeias, 
tendo a dosagem recomendada triplicado”, o 

que demonstra, desde logo, a importância que 
este agente tem precisamente enquanto vita-
mina, salientou. No decorrer da intervenção, o 
Prof. Doutor Nuno Borges destacou, também, 
que as fontes alimentares de vitamina d são 
restritas, e deu como exemplos o peixe (mas 
não todo), alguns derivados do peixe, como o 
óleo de fígado de bacalhau, alguns cogume-
los, que produzem vitamina d mediante ex-
posição solar, a gema do ovo e os alimentos 
fortificados. Com base na tabela de compo-
sição de alimentos, do instituto Nacional de 
Saúde, onde consta uma análise à vitamina D, 
o especialista declarou que o primeiro lugar é 
ocupado pelo safio, peixe ao qual está asso-
ciado um valor de vitamina d absolutamente 
surpreendente. da referida tabela, que anali-
sou, constam, entre outros, cremes vegetais 
para barrar com 35% de gordura e fitosteróis, 
cereais de pequeno-almoço e flocos de trigo, 
igualmente suplementados com vitamina D. 
Nota, ainda, para a gema de ovo, sendo que 
100 grs de gema crua (entre 4 e 5 ovos) pos-
suem 5 microgramas de vitamina D. “Quer isto 
dizer que para conseguirmos os 15 microgra-
mas/dia recomendados, seriam necessários 
10/15 ovos, daí que, apesar de o ovo ser uma 
fonte importante desta vitamina, é incapaz 
de cobrir as necessidades numa alimentação 
normal”, frisou. Prosseguiu, chamando a aten-
ção para dados do inquérito Alimentar Nacio-
nal – realizado entre 2015 e 2016 e publicados 
em maio de 2017, envolvendo mais de 5.000 
participantes –, o qual configura a primeira 
fotografia sobre consumo alimentar feita no 
país desde 1980. Relativamente ao consumo 
alimentar de vitamina d, os resultados per-
mitiram concluir que nas crianças entre os 3 
meses e os 10 anos foi de 18 microgramas, 
com uma mediana de 6, nos adolescentes de 
3.9 e nos adultos e idosos de 3.8 cada. “Em 
todos os escalões etários, salvo o das crian-
ças mais pequenas, e mesmo nessas é duvi-
doso, o consumo de vitamina d é muito baixo, 
tendo em conta a recomendação diária de 15 
microgramas. Estatisticamente, ninguém atin-
ge as recomendações apesar de Portugal ser 
um dos países onde se consome mais peixe”, 

tRiplicou a dose Recomendada 
de ingestão de vitamina d

PRoF. DoutoR NuNo boRGes

poRtugal é 7.º 
no consumo mundial 
de peixe

Portugal ocupa o 7.º lugar entre os prin-
cipais consumidores mundiais de peixe 
per capita, uma lista cujos primeiros seis 
lugares são ocupados, respetivamen-
te, pelas Maldivas, Islândia, Hong Kong, 
Malásia, Macau e Coreia do Sul. “Os 
portugueses comem mais peixe do que 
o Japão e a Noruega, entre muitos ou-
tros países. O nosso consumo de peixe 
é, na realidade, muito alto em termos de 
alimentação saudável”, salientou o Prof. 
Doutor Nuno Borges. Contudo, prosse-
guiu, há que ter em conta que o consumo 
excessivo de peixe está também asso-
ciado a aspetos menos bons, como, por 
exemplo, razões de tipo ambiental e por 
questões ligadas à toxicidade por metais 
pesados que, muitas vezes, acompanha 
estes peixes.

destacou. Um outro estudo realizado recente-
mente na Faculdade de Ciências da Nutrição, 
da Universidade do Porto, envolvendo cerca 
de 1.500 pessoas acima dos 65 anos, mostrou 
que, destas, 594 estavam abaixo dos 30 nmol, 
portanto deficientes pelos critérios do Institute 
of Medicine, 441 evidenciavam inadequação, 
e 465 apresentavam-se normais (acima dos 
50).” Isto representa 40% de deficientes, 30% 
de insuficientes e 30% de adequados. E este 
é, em suma, o perfil dos nossos idosos, acima 
dos 65 anos”, sublinhou. Em termos de con-
clusão, o Prof. Doutor Nuno Borges salientou: 
apenas um grupo bastante restrito de alimen-
tos pode fornecer doses adequadas de vita-
mina D; o consumo deste tipo de peixe pela 
população portuguesa, embora alto, é insufi-
ciente para que se atinjam níveis adequados 
de ingestão desta vitamina; e os alimentos for-
tificados podem constituir uma alternativa, se 
consumidos de forma universal.
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Em qualquer fórum dedicado à vitamina D deve estar presente um dermatologista, tendo em conta que 
ao pensarmos em vitamina D e pele surgem sempre duas palavras-chave: radiação ultravioleta , declarou 
a Prof.ª Doutora Sofia Magina, que usou da palavra para abordar o tema “Vitamina d e pele”.

expor ao sol a essa hora?”, perguntou, ao que 
de imediato respondeu: “isto é exatamente o 
contrário daquilo que nós, dermatologistas, 
recomendamos em virtude de não querermos 
causar lesões no DNA”. Neste âmbito, desta-
cou o facto de se saber que os responsáveis 
pelas queimaduras solares são os UVB e que 
o fotoenvelhecimento envolve os UVB e os 
UVA, sendo que estes últimos penetram mais 
profundamente na derme, com maior efeito no 
colagénio. Revelou, também, que os três tu-
mores que suscitam maior preocupação aos 
dermatologistas são o basocelular, o espino-
celular e o melanoma, por ordem crescente de 
gravidade, e defendeu que uma atitude correta 
em relação ao sol é fundamental. “O princi-
pal é o comportamento e só depois surgem 
o vestuário e o protetor solar.  Relativamente 
ao protetor solar não devemos pensar no fa-
tor de proteção solar como um valor absoluto, 
porque em média, aplicamos apenas 1/4 ou 
1/5 da quantidade que foi usada para calcular 
o fator em laboratório. Para terminar, a Prof.ª 
Doutora Sofia Magina afirmou que não vale a 
pena correr riscos recomendando a exposição 
solar como principal solução para combater o 
défice de vitamina D na população, atendendo 
a que esta síntese cutânea depende de múlti-
plas variáveis individuais e ambientais, sendo 
por isso menos previsível que a suplementa-
ção com vitamina d.

maioRia dos cancRos cutâneos 
está Relacionada com exposição excessiva 
à Radiação ultRavioleta

PRoF.ª DoutoRA soFiA MAGiNA

“A relação que temos com a radiação ultravio-
leta, seja da população, seja da comunidade 
científica, seja dos dermatologistas em parti-
cular, é, como sabem, ambivalente”, garantiu 
a especialista. Começando pelos dermato-
logistas, por um lado, a exposição excessiva 
à radiação ultravioleta associa-se ao risco 
de cancro cutâneo e ao fotoenvelhecimento. 
Todavia, prosseguiu, são os mesmos derma-
tologistas que recorrem à radiação ultraviole-
ta para tratamento de múltiplas dermatoses 
– entre as quais a psoríase, aproveitando o 
efeito benéfico da fototerapia. “Como facil-
mente se conclui, há um certo paradoxo na si-
tuação”, sublinhou, destacando que, tal como 
é do conhecimento geral, a síntese cutânea 
de vitamina d depende da radiação ultravio-
leta. “Mas, antes de falar sobre a vitamina D, 
tenho que falar sobre o cancro cutâneo, e os 
dermatologistas têm motivos para se preocu-
par. É que tem vindo a aumentar quer o cancro 
cutâneo não melanoma, quer aquele que mais 
nos preocupa, ou seja, o melanoma”, afirmou.  
Neste contexto, disse, há alguma evidência 
científica, e a prática clínica também o indi-
ca, que a maioria dos cancros cutâneos são 
causados por exposição excessiva à radiação 
ultravioleta – quer do sol, quer nos solários –, 
sendo que alguns deles podem, eventualmen-
te, ser prevenidos.  “Por isso, há uma ligação 
entre a exposição à radiação ultravioleta, so-
bretudo história de queimaduras solares no 
passado e o risco aumentado de cancro cutâ-
neo”, frisou, acrescentando: “estamos, portan-
to, perante um problema”. De seguida, a Prof.ª 
Doutora Sofia Magina passou em revista con-
ceitos básicos sobre o espetro da radiação 
ultravioleta e enumerou as suas consequên-
cias na pele: efeito mutagénico, efeito imu-
nossupressor, melanogénese, carcinogénese 
e síntese de vitamina D. Mais adiante lançou 
uma questão importante, e que tantas vezes é 
colocada aos médicos, sobre qual é a melhor 
hora do dia para produzir vitamina d. “Tendo 
em conta que a síntese desta vitamina é de-
pendente da radiação ultravioleta B (UVB), cujo 
pico ocorre às 12h00, será que nos devemos 

conclusões

> As radiações UVB e UVA são carcino-
génicas;

> A radiação UVB é fundamental para a 
síntese cutânea de vitamina D;

> Exposições de minutos de pequenas 
áreas corporais parecem ser sufi-
cientes no verão para síntese cutânea 
de vitamina D;

> Na vida real, o uso de protetores sola-
res tem pouco impacto nos níveis de 
vitamina D;

> Ao contrário dos efeitos nocivos da 
radiação UVB, os níveis de vitamina d 
não aumentam de forma linear com a 
exposição solar;

> Importância do fototipo na produção 
cutânea de vitamina D;

> Os suplementos de vitamina d3 per-
mitem manter níveis adequados devi-
tamina D em grupos de risco.

não vale a pena coRReR 
Riscos Recomendando a 
exposição solaR como 
pRincipal solução 
paRa combateR o 
défice de vitamina 
d na população, 
atendendo a que 
esta síntese cutânea 
depende de múltiplas 
vaRiáveis individuais e 
ambientais
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As estratégias de correção para a carência de vitamina D constituíram o tema 
central da comunicação do Prof. Doutor José antónio Pereira da Silva, que 
começou por referir que cabe ao médico, perante o doente individualmente 
considerado, decidir sobre se deverá ou não fazer reposição de vitamina D.

“Caso decida fazê-lo, colocam-se questões 
que devem ser tomadas em consideração 
como, por exemplo, quem deve fazer dosea-
mento prévio, qual o alvo terapêutico, qual a 
opção, vitamina D2 ou D3, quais os regimes 
de reposição/manutenção (diário, semanal, 
mensal), e se devem ou não ser considera-
dos regimes de carga no tratamento da de-
ficiência de vitamina d”, declarou, tecendo 
breves considerações sobre cada uma das 
perguntas que lançou. A propósito, consi-
derou também que, no caso da vitamina d, 
mais importante do que propriamente tratar 
a doença é promover a saúde, referindo: “é 
por isso que, creio eu, muitos dos ensaios 
especificamente voltados para o tratamento 
de uma doença, estão a fazer uma pequena 
confusão entre um suplemento alimentar e 
um fármaco ou a tentar utilizar o suplemen-
to alimentar como um fármaco próprio para 
o tratamento de uma doença”. desse ponto 
de vista, prosseguiu, existem poucas provas 
experimentais randomizadas e controladas 
de que o exercício físico faz bem à saúde ou 
que deixar de fumar tem influência. “Tudo 
decorre de uma visão epidemiológica geral, 
que nos leva a intervir com base, essencial-
mente, em bom senso e não necessariamen-
te numa evidência de intervenção”, adiantou. 
No que diz respeito à eventual realização 
de um rastreio generalizado, o Prof. Doutor 
José António Pereira da Silva referiu que a 
hipótese foi avaliada por uma task force nor-
te-americana com base em diversos consi-
derandos ligados à indicação – carência de 
vitamina D muito prevalente; efeitos que não 
implicam risco imediato de vida; e poderem 
usar-se indicadores clínicos de risco – e ou-
tros associados à contraindicação – a vita-
mina D2/3 é muito segura em doses de ma-
nutenção; as doses elevadas e prolongadas 
podem implicar riscos; e o doseamento de 
25 OHD permite refinar a reposição. “Tendo 
em conta o exposto, a recomendação vai no 
sentido de se fazer o doseamento apenas 

cabe ao médico decidiR 
sobRe fazeR ou não 
Reposição de vitamina d

em circunstâncias de risco especial, o que, 
em meu entender, será nos doentes em rela-
ção aos quais constato ser necessária uma 
dose de reposição de carga. Será útil, mas 
não é indispensável para doses de manu-
tenção”, salientou. Subjacente a esta lógica, 
que subscrevo, as recomendações da En-
docrine Society sobre quando se deve fazer 
doseamento prévio, listam um conjunto de 
circunstâncias associadas a risco alto ou a 
sofrimento significativo. No prosseguimen-
to da intervenção, sobre o alvo terapêutico 
adiantou que os níveis de normalidade, que 
visam garantir saúde e atingir o máximo 
de benefício da vitamina d, são definidos 
de forma diferente por duas entidades, o 
Institute of Medicine e a Endocrine Society 
UsA, sublinhando que a vitamina d tem uma 
enorme margem de segurança. Quanto à 
preferência pela vitamina d2 ou d3, o orador 
destacou que os investigadores nesta área 
concordam, de um modo geral, que ambas 
são igualmente eficazes nas doses habituais 
e que não há diferenças em termos de repo-
sição. “A exceção absoluta a esta regra de 
confiança na vitamina D e na sua segurança, 
é o Calcitriol (risco aumentado de hipercal-
cemia, nomeadamente, náuseas/vómitos, 
obstipação, anorexia, cefaleias, sede/suo-
res/poliúria)”, adiantou. O Prof. Doutor José 
António Pereira da Silva abordou ainda que 
regimes de reposição/manutenção se po-
dem utilizar com a vitamina d2 ou d3 e os 
regimes de carga no tratamento da deficiên-
cia de vitamina d antes de fazer um breve 
resumo sobre os principais pontos da edição 
do Fórum D 2017. Neste âmbito, concluiu 
que, tal como ficou demonstrado no evento, 
existe uma enorme quantidade de evidên-
cia sobre vitamina D nas diferentes áreas 
abordadas, salientando, nomeadamente, 
o grande interesse que se evidencia sobre 
este agente. A demonstrá-lo, frisou, estão os 
mais de 900 ensaios, 200 dos quais envol-
vendo inclusão de doentes, em curso.
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