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Recomendação  

 

Escolha não efetuar rastreio populacional para o défice de 25-OH-Vitamina D. 

Justificação  

 

O défice de vitamina D é comum em muitas populações, particularmente em indivíduos em latitudes mais altas, durante os 

meses de inverno e naqueles com exposição solar limitada. A suplementação com vitamina D e o aumento da exposição 

solar são suficientes para a maioria dos indivíduos saudáveis. O teste laboratorial é apropriado em indivíduos de alto risco 

quando os resultados têm por objetivo a instituição de uma terapia mais interventiva, como por exemplo nos casos de 

osteoporose, doença renal crónica, má absorção, e obesidade. O rastreio de rotina de bebês saudáveis, crianças e adultos 

(incluindo mulheres grávidas) para a deficit de vitamina D atualmente não é recomendado. Recorde-se que os atuais 

métodos de determinação de vitamina D podem dar diferentes resultados para uma mesma amostra e que existem 

limitações nos métodos laboratoriais usados 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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