
Venda galopan te de fármacos com
vitamina D custa-nos 13 milhões
Em 2016, as vendas tinham quintuplicado e no ano passado voltaram a dobrar. Ainda não estão concluídas
normas de orientação para os médicos, mas há quatro processos de contra-ordenação Sociedade, 12 e 13



Venda de vitamina D dispara. Em
2017 gastámos 13 milhões de euros

As orientações da DGS recomendam a suplementaçao com vitamina Dapenas aos idosos e a mulheres pos-men opa usa com risco de osteoporose



Infarmed, DGS e Instituto Ricardo Jorge
anunciaram em 2017 "uma avaliação
rigorosa do diagnóstico e tratamento
nacional do défice de vitamina D".

Orientações para médicos têm dez anos

Fármacos
Alexandra Campos

As vendas de medicamentos conten-
do vitamina D voltaram a disparar no
ano passado, depois de terem quin-
tuplicado entre 2014 e 2016. Em 2017,

segundo os dados mais recentes da
Autoridade Nacional do Medicamen-
to (Infarmed), os gastos com fárma-
cos com vitamina D ascenderam a
cerca de 13,4 milhões de euros, mais
do dobro do que o registado no ano
anterior, e, no total, o Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) pagou 3,6 milhões
de euros em comparticipações.

São números que indicam que os
médicos estão a receitar mais medi-
camentos deste tipo e que os portu-
gueses os estão a utilizar cada vez
mais, mesmo sem receita médica.
Mas será que o recurso em massa à
vitamina D, um nutriente lipossolúvel
necessário para a absorção de cálcio

e fósforo, faz sentido em Portugal,
um país com tanto sol (que é fulcral

para sintetizar a vitamina D)?
Esta questão colocou-se há mais

de um ano e meio, em Abril de 2017,
quando a SIC fez uma reportagem
em que chamava a atenção para o
aumento da factura com este tipo de
fármacos (que passou de 1,1 milhões
de euros, em 2014, para 5,7 milhões
em 2016) e na qual dava conta da
existência de grande disparidade de
resultados nas análises para detecção
dos níveis de vitamina D em dois es-
tudos que se baseavam nas mesmas
amostras de sangue.

O assunto voltou à ordem do dia
depois de, no fim-de-semana passa-
do, ter sido apresentado um estudo,
anunciado como representativo da

população adulta, do Centro Hospi-
talar e Universitário de Coimbra e da
Faculdade de Medicina desta cidade,

que indica que cerca de dois terços
dos portugueses terão carência deste
nutriente.

Em Abril de 2017, a SIC tinha com-
parado dois estudos, um da Univer-
sidade Nova de Lisboa (Epireuma),
e outro também do Centro Hospita-
lar e Universitário de Coimbra, que
apontavam para resultados muito di-

ferentes, apesar de incidirem sobre

as mesmas amostras de sangue. 0 da
Nova constatou um défice de vitami-
na D de 15,7% em mulheres com mais
de 65 anos enquanto o de Coimbra

apontava um valor (71,7%), ou seja,
quase cinco vezes superior.

Face a estes dados e ao acréscimo

galopante na despesa com fármacos

para este efeito, o Infarmed, a Direc-

ção-Geral da Saúde (DGS) e o Institu-
to Nacional de Saúde Ricardo Jorge
(Insa) anunciaram que iam avançar
em conjunto com "uma avaliação fir-

me e rigorosa do diagnóstico e trata-
mento nacional do défice de vitamina
D" em Portugal. Sublinhando que es-

tes valores, só por si, "não permitem
concluir que há um sobretratamento
do défice de vitamina D", as três au-
toridades de saúde propunham-se
então avaliar não só "racionalidade
clínica na prescrição de medicamen-
tos" com vitamina D mas também as

"práticas promocionais daqueles me-
dicamentos por parte das empresas
farmacêuticas".

Esta investigação, iniciada em
Abril de 2017, ainda não está conclu-
ída. O que se sabe, para já, é que fo-

ram instaurados quatro processos de

contra-ordenação, processos sobre

os quais o Infarmed não especifica
mais detalhes, porque ainda estão
em instrução.
Norma é só para idosos
O Infarmed adianta, porém, que es-

tão "em fase de finalização" normas
de orientação clínica para regular a

prescrição médica, enquanto a DGS,

que é responsável por estas normas,
não respondeu ao pedido de esclare-
cimento do PÚBLICO, tal como o Insa
- este último terá ficado encarregado
de realizar um estudo de base popu-
lacional independente sobre o défice
de vitamina D em Portugal.

Neste contexto, e para orientarem
a sua prática clínica, actualmente os

médicos portugueses dispõem ape-
nas de uma norma da DGS já com
dez anos (2008) e que recomenda
a suplementação com cálcio e com
vitamina D aos idosos depois dos 65
anos e a mulheres pós-menopausa
com risco de osteoporose. Não exis-
tem normas a não ser para os idosos,

explica Jaime Branco, reumatologista
que participou na elaboração desta

orientação emitida em 2008.
O certo é que nos últimos anos têm

sido divulgados vários estudos que
referem elevadas prevalências de
défice de vitamina D em Portugal e
o último, o que foi apresentado na
semana passada no chamado Fórum
D, concluiu mesmo que mais de um
quarto da amostra estudada tinha ca-

rência "severa" - menos de dez na-

nogramas por mililitro de sangue.
Face a estes estudos, como actu-

am os médicos de família, aqueles
que têm o primeiro contacto com os

utentes? "Temos de enquadrar este

problema", responde Rui Nogueira,
presidente da Associação Portugue-
sa de Medicina Geral e Familiar, pa-
ra quem a medida mais eficaz para
combater eventuais carências deste
nutriente não passa por medicamen-
tos ou suplementos, mas tão-só por
actividade física regular. "Meia ho-
ra a caminhar por dia resolve este e
muitos outros problemas", prescreve
Rui Nogueira, que lembra que, com
exercício na rua, a pessoa apanha sol

(através da exposição solar, os raios
UVB são capazes de activar a síntese
de vitamina D). O nutriente existe em
alguns alimentos, nomeadamente
peixes gordos, como salmão e atum.
Por fim, estão disponíveis os suple-
mentos e os medicamentos com vita-
mina D e é justamente aqui que tem
havido grande controvérsia.

Para Rui Nogueira, não é razoável
fazer este tipo de análises à popula-
ção em geral. Isso só faz sentido em
situações muito concretas, como a



dos idosos sedentários, mulheres
com menopausa precoce, enfatiza.
De resto, nota ainda, só os bebés até

aos 18 meses fazem suplementação
por sistema porque o leite materno
é pobre em vitamina D e não é acon-
selhável que apanhem sol.

Quando o escândalo das vendas
de fármacos rebentou em Abril de
2017, a Ordem dos Médicos pediu
a António Vaz Carneiro, que dirige
o Centro de Estudos de Medicina
Baseada na Evidência, da Faculda-
de de Medicina da Universidade de

Lisboa, para analisar este problema.
Num artigo publicado na Acta Médica

no mês seguinte, Vaz Carneiro con-
cluiu que não faz sentido recomen-
dar rastreios de massa para detecção
de níveis baixos de vitamina D, até

porque os testes laboratoriais para a

detecção desta substância "são pou-
co fiáveis".

O especialista observava também

que não é possível emitir "recomen-
dações claras e bem fundamentadas
acerca dos benefícios e riscos da ad-

ministração da vitamina D como
preventiva de doenças crónicas",
lembrando que isso mesmo tem si-

do enfatizado nas revisões de estu-
dos sobre esta matéria. E finalizava:
em Portugal, "um simples passeio de

manga curta de seis a sete minutos

durante o dia, no Verão, ou de sete
a 40 minutos", com uma área signifi-
cativa do corpo exposta, no Inverno,
"é suficiente para a manutenção de
níveis adequados de vitamina D".

acampos@publico.pt

Nos EUA prescrição
cresceu 83 vezes

A
"epidemia" de défice
de vitamina D "varia
de acordo com aquilo
que consideramos os

valores normais e aqui é que
está o grande problema",
explica João Júlio Cerqueira,
responsável pelo Scimed, um
bloque que visa promover
a literacia em saúde da

população fornecendo
informação actual e baseada
na evidência. O que se passa
é que vivemos hoje "numa
histeria de testes e prescrição"
deste nutriente, à semelhança
do que sucedeu nos EUA

desde o início do século, "onde
a prescrição de vitamina D

aumentou 83 vezes entre 2000
e2010", recorda.

Por que é que isto
aconteceu? "O mito das

vantagens da suplementação

com vitamina D foi criado
quando saíram os primeiros
estudos observacionais,
com vários problemas
metodológicos, que
pareciam demonstrar uma
diminuição do risco de uma
série nas pessoas" que a

tomavam. "A realidade é que
nenhuma revisão de estudos

experimentais demonstrou
vantagens em rastrear
ou suplementar adultos
assintomáticos com vitamina
D. Não diminui a mortalidade.
Não diminui o risco de
cancro. Não diminui o risco
de doenças cardiovasculares.
Não diminui os sintomas de
depressão. Não parece ser útil
em praticamente nenhuma
circunstância", sintetiza.

Tendo em conta que
"neste momento não existem

vantagens demonstradas com
o rastreio ou suplementação
de vitamina D", estes actos
"deviam ser reservados apenas
para pessoas de alto risco:
doentes com osteoporose,
doença renal ou hepática
crónica, doenças com má

absorção e indivíduos obesos".

Em Portugal, um simples passeio
de manga curta de seis a sete
minutos durante o dia, no Verão, é
suficiente para a manutenção de
níveis adequados de vitamina D
António Vaz Carneiro
Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência



Um quinto da população tem
carências graves, diz estudo

O problema do défice de vitamina
D ganhou actualidade porque na
semana passada os responsáveis de

um dos estudos cujos resultados ti-
nham sido questionados em Abril
de 2017 numa reportagem da SIC
voltaram a apresentar uma investi-

gação, esta muito mais abrangente- engloba toda a população adul-
ta, a partir dos 18 anos, incluindo
agora também os mais idosos, o

que não acontecia antes. As con-
clusões do estudo foram divulgadas
no chamado Fórum D - um grupo
que tem como "parceiros" vários
laboratórios que vendem medica-
mentos com vitamina D e uma das

empresas que disponibilizam ma-
terial para as análises.

Os resultados são preocupantes:
uma parte significativa da popula-
ção portuguesa, mais de 65%, te-
rá défice deste nutriente. Mais de
um quinto (21,2%), segundo este
trabalho, apresenta mesmo uma
deficiência considerada "severa"
- menos de dez nanogramas por
mililitro de sangue. E 45,4% têm de-
ficiência "moderada" (entre 10 e 20
nanogramas por mililitro).

Intitulado A Carência de Vitamina
D em Portugal, o estudo conclui que
"apenas 3,6% da população tem
níveis considerados normais, com
níveis superiores a 30 nanogramas
por mililitro". Para este trabalho
foram analisadas 3092 amostras de

sangue disponíveis num biobanco
(Epireumat) que foram colhidas en-
tre Setembro de 2011 e Dezembro
de 2013. O estudo foi desenvolvido

pelo Centro Hospitalar e Universi-
tário de Coimbra e a Faculdade de
Medicina da Universidade desta ci-

dade, em colaboração com a Nova
Medicai School, que forneceu as
amostras que, segundo os autores,
são representativas da população
nacional.

Mas a percentagem de pessoas
com défice do nutriente varia con-
soante as estações do ano e a região
do país. Quando se considera a pre-
valência de deficiência severa de
vitamina D, percebe-se que esta é

consideravelmente menor no Verão
(8,4%) do que no Inverno (24,3%)
ou na Primavera (30,5%), altura do
ano em quando atinge o máximo.

De igual forma, é muito superior
nos Açores (46,5%), em compara-
ção com as outras regiões do país.
No Algarve é de apenas 8,7%, em
média, quando em Lisboa e Vale
do Tejo é de 17,8%.

A dimensão do problema varia
entre géneros e grupos etários. Os

investigadores concluíram que as

mulheres têm um risco 1,9 vezes
superior de terem níveis baixos
de vitamina D e os idosos (pesso-
as com mais de 70 anos) têm um
risco 2,5 vezes maior do que a po-
pulação mais jovem. Os fumadores

e os obesos também têm um risco
acrescido.

Apesar de observar que "a mu-
dança de estilos de vida é um pas-
so importante", a reumatologista
que apresentou o estudo, Cátia
Duarte, considerou que, nos gru-
pos de risco "em que não é possí-
vel a modificação dos factores de

risco, a suplementação poderá ser
indicada, embora no idoso já esteja
contemplada pela Direcção-Geral
de Saúde".

Além dos efeitos nefastos ao ní-
vel ósseo, "bem documentada no
raquitismo da criança", a falta de
vitamina D na população adulta jo-
vem e mais idosa estará, alegou, as-

sociada a diversas comorbilidades,
"nomeadamente doença cardiovas-

cular, a diabetes e maior associação
a algumas neoplasias e doenças au-
toimunes".

O estudo ainda aguarda publica-
ção numa revista científica, segun-
do o seu coordenador, José Pereira
da Silva. Alexandra Campos

21,2%
Percentagem de pessoas com
défice grave de vitamina D, de
acordo com uma investigação
divulgada há dias. Mulheres têm
um risco 1,9 vezes superior


