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Assunto: Deficiência de vitamina D

Nestes últimos anos, a interacção entre nutrição e saúde enquanto promissora oportunidade de 
prevenção no âmbito da saúde pública passou a ser mais bem entendida. A prevenção da 
malnutrição e das carências nutricionais tornaram-se igualmente uma prioridade para a OMS,
como previsto no Plano de Acção Europeu da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a 
Política de Alimentação e Nutrição 2007/2012. A vitamina D é amplamente reconhecida 
como um nutriente essencial à vida e como um factor-chave de prevenção no domínio da 
saúde muscular e óssea. Um número crescente de novos e estimulantes estudos científicos 
demonstram também que a vitamina D desempenha um papel significativo na prevenção de 
outras doenças, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, asma e esclerose múltipla, 
funções imunitárias e em várias formas de cancro. Um estudo recente de Grant et al considera 
que, se se disponibilizassem à população europeia quantidades suficientes de vitamina D, as 
despesas em matéria de saúde desceriam 187 mil milhões de euros, com custos adicionais de 
apenas 10 mil milhões de euros. Não obstante, de acordo com uma série de estudos, 
aproximadamente 50% da população europeia regista uma carência de vitamina D.

Nos termos do artigo 168.º do TFEU, a acção da União Europeia em matéria de saúde pública 
será complementar das políticas nacionais. A prevenção de doenças, bem como a 
sensibilização para a importância de uma nutrição e de um estilo de vida saudáveis inserem-se 
claramente nas competências da UE. Dado que a Comissão reconhece a importância da 
vitamina D na prevenção de doenças, bem como o seu potencial de poupança de custos no 
domínio da saúde, e tendo ainda presente que a actual DDR de vitamina D, como estabelecido 
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na Directiva 90/496/CE, é demasiado baixa para combater a deficiência generalizada em 
todos os grupos populacionais na Europa, gostaríamos de perguntar à Comissão o seguinte:

- Tendo em conta os dados comprovados sobre os potenciais benefícios para a saúde da 
vitamina D, tenciona a Comissão empenhar-se numa campanha de consciencialização para a 
carência generalizada desta vitamina?

- Que tenciona a Comissão fazer – no tocante a recomendações ou legislação – a fim de 
ajudar os Estados-Membros a combater a deficiência de vitamina D no âmbito das suas 
políticas de nutrição e saúde pública?

- Está a Comissão em posição de, por um lado, apoiar uma revisão dos níveis de deficiência 
de vitamina D nos vários Estados-Membros e, por outro, reforçar a investigação sobre os 
potenciais benefícios de um aumento na dose diária de vitamina D para a população europeia?


