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INTRODUÇÃO
A quantidade e a velocidade com que as informações alcançam as pessoas têm 

impactado de modo interessante a relação médico-paciente. Na internet, posiciona-
mentos controversos são comuns e não raramente levam à ideia de que suplemen-
tos são imprescindíveis, medicamentos são venenos e alimentos curam doenças.

Por ser uma doença frequentemente delegada aos especialistas realmente in-
teressados no tema, a osteoporose (ou osteometabolismo) constitui um terreno 
ainda mais propício para a propagação de controvérsias hoje também conhecidas 
nas redes sociais sob o nome de fake news.

Porém, também há questões frequentes nos consultórios e que afligem tanto 
médicos quanto pacientes. Para exemplificar algumas dúvidas comuns, podemos 
citar três “dilemas” da mídia leiga: a impregnação de cálcio na parede vascular, o 
comprometimento da estabilidade dos dentes e o papel do magnésio.

Dúvidas existem e existirão. Por esse motivo, iniciativas de educação médica como 
esta são capazes de capilarizar a evidência científica de qualidade para outros colegas. 
Devem ser valorizadas e aproveitadas ao máximo para melhorar a prática clínica que, 
em última análise, resultará em melhorias na assistência à saúde do paciente.

QUAIS SÃO OS NÍVEIS IDEAIS DE 

VITAMINA D?
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RELEVÂNCIA
Para ter uma noção da importância do papel da vita-

mina D na saúde óssea, uma metanálise composta por 
sete estudos prospectivos de coorte compilou dados de 
170.991 mulheres que acumularam, no decorrer do pe-
ríodo de acompanhamento, um total de 2.954 fraturas 
de quadril. Esta análise concluiu que a suplementação 
de cálcio realizada em sua forma isolada não foi capaz 
de reduzir o risco de fraturas osteoporóticas em compa-
ração com o grupo placebo.1

No entanto, quando associada à vitamina D, a suple-
mentação de cálcio se comportou de outra forma. Ela 
promoveu uma redução de 14% da incidência das fratu-
ras osteoporóticas principais e uma redução de 39% na 
incidência de fraturas de quadril para o grupo de usuá- 
rios de cálcio e vitamina D frente ao grupo placebo.2

Trabalhos ainda mais recentes estimaram a custoe-
fetividade de administrar cálcio e vitamina D em adultos 
com 50 anos ou mais.3 Coordenado pela International 
Osteoporosis Foundation (IOF), um estudo socioeco-
nômico examinou os dados de 2016 a 2017 e estimou 
qual seria o impacto financeiro da prevenção de fratu-
ras utilizando suplementação de cálcio e vitamina D. Os 
autores demonstraram que, com a suplementação de 
cálcio e vitamina D, seriam economizados 5,71 bilhões 
de euros na Europa e 3,31 bilhões de dólares nos Esta-
dos Unidos. Estes dados foram obtidos de populações 
independentes e se mostraram igualmente impactan-
tes para ambas as regiões estudadas.3

EPIDEMIOLOGIA
A ampliação da expectativa de vida aguça o interesse 

pelas doenças cronicodegenerativas. Conhecida por sua 
evolução insidiosa e bastante temida na idade avançada, 
a osteoporose é uma enfermidade que atinge cerca de 
10 milhões de brasileiros e é responsável por aproxima-
damente 120 mil fraturas de fêmur ao ano. Em todo o 
mundo, uma em cada três mulheres e um em cada cinco 
homens, a partir dos 50 anos, experimentarão uma fra-
tura osteoporótica no decorrer da vida.4-6

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasilei-
ra tem experimentado um encolhimento na base e um 
alargamento da porção superior da sua pirâmide popu-
lacional. Esta conformação aponta para um aumento 
na expectativa de vida e uma mudança expressiva da 
composição de seus grupos etários.

De acordo com o IBGE, estima-se que entre 2020 
e 2030 a população brasileira com mais de 65 anos 

saltará de 9% para 13% do número total de habitan-
tes. Ao mesmo tempo, a população com menos de 14 
anos sofrerá uma redução de 20% para 18% do número 
total de habitantes.7

O aumento da expectativa de vida e a maior propor-
ção de idosos produzirá um cenário favorável ao aumen-
to de casos de osteoporose e fraturas por fragilidade. 
Felizmente, é possível adotar medidas farmacológicas, 
comportamentais e alimentares comprovadamente 
eficazes na prevenção da doença. Dentre as medidas 
preventivas mais comuns, destacam-se três: o consumo 
diário e adequado de cálcio, a prática de atividade física 
regular e o uso correto da vitamina D.

O foco do texto recairá sobre os níveis ideais da vi-
tamina D, considerados necessários para a manutenção 
da saúde óssea. Deixaremos para outra oportunidade 
as diferentes formas de prescrever a vitamina D na pre-
venção e tratamento das enfermidades ósseas.

VITAMINA D: ESTRUTURA E FUNÇÃO
A função mais bem descrita da vitamina D é 

sem dúvida ligada à manutenção da saúde óssea. 
Através de diversas ações, a vitamina D é capaz de 
aumentar a absorção intestinal de cálcio e estimular o 
reaproveitamento do cálcio excretado pelo rim. Em últi-
ma análise, a vitamina D atua na manutenção dos níveis 
séricos de cálcio.8

O termo vitamina D faz menção a duas moléculas de 
diferentes estruturas e origens: vitamina D2 e a vitami-
na D3. A vitamina D2 é formada pela ação da radiação 
ultravioleta sobre o esteroide ergosterol, presente nos 
vegetais. A vitamina D3 é formada a partir da molécula 
de colesterol exposta ao efeito dos raios ultravioleta na 
pele dos animais superiores (Figura 1).9

A vitamina D3 é um derivado da molécula do coles-
terol e possui receptores celulares intranucleares – da 
sigla em inglês vitamin D receptor (VDR) – já identifi-
cados em praticamente todos os órgãos e sistemas do 
corpo humano. Uma vez transportada por seus recep-
tores específicos, a molécula de vitamina D3 alcança o 
núcleo celular e modula a transcrição proteica, assim 
como fazem os hormônios esteroides.9

A 25-hidroxivitamina D (ou colecalciferol) é um me-
tabólito: uma forma intermediária da vitamina D3. Essa 
forma caracteriza-se por possuir uma única hidroxila-
ção, designada pelo radical hidroxi- que está ligado ao 
carbono da posição 25, dentro da molécula. Daí o nú-
mero 25 antecedendo o nome da molécula. Esta etapa 
de hidroxilação do carbono 25 ocorre no fígado.9



4

Figura 1. Fotólise da vitamina D. A fotólise ocorre na pele produzindo uma molécula intermediária que será isomerizada (mudança 
na geometria) e assim se tornará apta a sofrer as hidroxilações necessárias para ativação da vitamina D.

Para ativação final da molécula, é necessária uma 
segunda hidroxilação que ocorre no rim. Nessa etapa, a 
hidroxilação ocorre no primeiro carbono da mesma mo-
lécula que já havia sido hidroxilada anteriormente pelo 
fígado. Agora, com a segunda hidroxilação, a molécula 
conta com dois radicais hidroxila, designados pelo radi-
cal di-hidroxi-, passando então à forma ativa da vitami-
na D, também conhecida como 1,25-di-hidroxivitamina 
D (ou calcitriol) (Figura 2).9

A síntese da 1,25-di-hidroxivitamina D é realizada a 
partir de ações do hormônio da paratireoide ou parator-
mônio (PTH) que, por sua vez, é modulado pelo nível sérico 
de cálcio. Quando os sensores de cálcio do organismo de-
tectam qualquer diminuição do cálcio sérico, o PTH se ele-
va, estimulando a conversão da 25-hidroxivitamina D em 
1,25-di-hidroxivitamina D. A vitamina D ativada (1,25-di-hi-
droxivitamina D) age nos rins estimulando o reaproveita-
mento – ou reabsorção – do cálcio que seria excretado na 
urina (até 10 g/dia). Uma vez restabelecida a calcemia, os 
níveis de PTH retornam ao valor normal, fechando a alça 
de um mecanismo de retroalimentação ou feedback.9

No intestino, a 1,25-di-hidroxivitamina D melho-
ra a absorção de cálcio e de fósforo. A atividade da 

25-hidroxi-D-1α-hidroxilase (CYP27B1) – enzima res-
ponsável pela conversão de 25-hidroxivitamina D em 
1,25 di-hidroxivitamina D – é estimulada pelo PTH e 
inibida pela própria 1,25-di-hidroxivitamina D, também 
por mecanismo de feedback. Essa retroalimentação é 
necessária para impedir que a atividade exagerada da 
1,25-di-hidroxivitamina D provoque hipercalcemia.9

A produção excessiva e não regulada de 1,25-di-hi-
droxivitamina D pode ocorrer e constitui uma causa in-
comum de hipercalcemia. Essa produção não regulada 
pode ser observada em doenças granulomatosas como 
a sarcoidose e em neoplasias como os linfomas e deve 
ser suspeitada. Nesse caso, os níveis séricos de cálcio 
geralmente se encontram elevados ao mesmo tempo 
em que o hormônio da paratireoide (PTH) se encontra 
normal ou baixo na presença de uma elevação significa-
tiva da 1,25-di-hidroxivitamina D.10

Até aqui, nenhuma polêmica. O problema começa a 
surgir quando tentamos determinar quais são os valores 
de corte capazes de separar os níveis de vitamina D entre 
resultados baixos, normais e elevados. Para que possa-
mos chegar às nossas conclusões, será necessário defi-
nirmos quais os parâmetros devem ser avaliados.

Adaptado de Bikle et al.(2013)9
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Figura 2. Ativação da forma isomerizada da vitamina D. Primeira hidroxilação no fígado e segunda hidroxilação no rim. 

DIRETRIZES
As diretrizes internacionais da Endocrine Society afir-

mam que os níveis séricos de 1,25-di-hidroxivitamina D 
– a forma ativa da molécula – possuem pouca ou nenhu-
ma correlação com os estoques de vitamina D. Tais es-
toques, mantidos preferencialmente no tecido adiposo, 
são efetivamente repletados com a 25-hidroxivitamina D 
(ou colecalciferol). Portanto, quando se deseja avaliar os 
estoques de vitamina D e diagnosticar sua deficiência 
(ou toxicidade), a dosagem sérica da 25-hidroxivitamina 
D é o exame mais adequado a ser solicitado.10

Uma explicação para esta recomendação seria que 
os níveis de 1,25-di-hidroxivitamina D, por oscilarem de 
acordo com a calcemia, podem não refletir o real esta-
do de suficiência que se reflete no estoque de vitamina 
D de médio e longo prazo.

Como a enzima que ativa a vitamina D é produzida 
pelo rim, os níveis sanguíneos de 1,25-di-hidroxivitami-
na D podem ser de interesse para pacientes com pre-
juízo significativo da função renal, doenças genéticas e 
distúrbios da homeostase do fósforo.

Em seu relatório, a Endocrine Society considerou que 
os níveis séricos adequados de vitamina D seriam alcan-
çados a partir de 30 ng/mL (75 nmol/L) para adultos.11

Um relatório sobre níveis recomendáveis de vitamina 
D também foi elaborado no mesmo ano pelo Institute of 
Medicine (IOM). Diferentemente dos níveis de norma-
lidade propostos pela Endocrine Society, o documento 

postulava que os níveis séricos adequados de vitamina D 
seriam considerados a partir de 20 ng/mL.12

Ao compararmos as recomendações de ambas as 
entidades, nota-se que o nível sérico de 25-hidroxivita-
mina D recomendado pela Endocrine Society difere da-
quele preconizado pelo Institute of Medicine (IOM) em 
10 ng/mL. Enquanto a primeira adota 30 ng/mL como 
nível de corte para a suficiência, o último recomenda 
20 ng/mL. Esta divergência certamente não contribuía 
para o avanço das políticas públicas de saúde, e uma 
revisão sobre o tema foi realizada (Quadro 1).11

Em 2013, uma nova revisão de diversos guidelines, 
sendo a maioria deles constituída por estudos de ori-
gem centro-europeia, recomendou que o uso de suple-
mentos de vitamina D fosse realizado com o objetivo de 
alcançar e manter níveis séricos de 25-hidroxivitamina 
D entre 30 e 50 ng/mL (75-125 nmol/L).13

Para consolidar em nosso meio um posicionamen-
to formal, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabolismo (SBEM) redigiu um consenso em 2014 
no qual considerou como sendo adequadas as concen-
trações de 25-hidroxivitamina D encontradas no soro a 
partir de 30 ng/mL. A SBEM também destacou que esse 
nível deveria ser considerado como uma meta para as 
populações de maior risco.14 

Como população de maior risco para apresentar hi-
povitaminose D, podemos considerar os seguintes gru-
pos e populações: pacientes com quadro de raquitismo 
ou osteomalácia, portadores de osteoporose, idosos com 

OH = radical hidroxila
Adaptado de Bikle et al.(2013)9
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história de quedas e fraturas, obesos, grávidas e lactentes, 
pacientes com síndromes de má-absorção (fibrose cística, 
doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, cirurgia 
bariátrica), insuficiência renal ou hepática, hiperparati-
reoidismo, medicações que interfiram no metabolismo 
da vitamina D (anticonvulsivantes, glicocorticoides, anti-
fúngicos, antirretrovirais, colestiramina, orlistate), doen-
ças granulomatosas, linfomas e pacientes com exposição 
solar restrita por razões culturais, laborais e geográficas.14

Em síntese, a SBEM recomenda a adoção dos se-
guintes pontos de corte e classificações:14 
• concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D abaixo 
de 20 ng/mL (50 nmol/L) = deficiência.
• concentrações séricas entre 20 e 29 ng/mL (50 a 
74 nmol/L) = insuficiência.
• concentrações de 30 a 100 ng/mL (75 a 250 nmol/L) = 
dentro da faixa de normalidade. 

Apesar da alta prevalência de hipovitaminose D, a 
SBEM considera não ser uma medida custoefetiva e 
tampouco recomendável medir a 25-hidroxivitamina D 
na população em geral, de forma indiscriminada. Mais 
uma vez, se recomenda realizar a triagem de pacientes 
a partir dos fatores de risco para hipovitaminose D, con-
forme descrito acima.14

NOTA TÉCNICA
A unidade de concentração mais comumente utiliza-

da para lidar com a concentração de vitamina D é nano-
gramas por mililitro (ng/mL). Quando se deseja exprimir 

o nível de vitamina D em nanomol por litro (nmol/L), bas-
ta multiplicar o valor expresso em ng/mL por duas vezes 
e meia para que assim se obtenha o novo valor conver-
tido a nmol/L. Exemplo: 30 ng/mL x 2,5 = 75 nmol/L.14

QUANDO MAIS PASSA A SER MENOS
Observa-se um aumento no consumo de suple-

mentos contendo vitamina D e um número crescente 
na prescrição de doses consideradas elevadas visando 
modular a imunidade e beneficiar pacientes portadores 
de esclerose múltipla.15

Devido à crescente conscientização sobre a deficiên-
cia de vitamina D e dos problemas de saúde relacionados 
à osteoporose, a vitamina D se tornou um suplemento 
popular e seu uso aumentou acentuadamente nos últi-
mos anos. Análises epidemiológicas sugerem que a defi-
ciência de vitamina D está associada ao aumento da mor-
talidade, mas não está claro se há alguma relação inversa 
em que níveis mais elevados de vitamina D poderiam 
aumentar em vez de reduzir a mortalidade.16

A intoxicação por vitamina D, também chamada de 
hipervitaminose D, pode manifestar-se por sinais e sin-
tomas que são, na maioria das vezes, inespecíficos e li-
gados à hipercalcemia. A hipercalcemia é a consequên-
cia mais imediata da hipervitaminose D. Essa condição 
é considerada grave e pode se manifestar nas formas de 
confusão mental, apatia, lassidão, vômitos recorrentes, 
dor abdominal, poliúria, polidipsia e desidratação.17

A intoxicação por vitamina D pode ser de natureza 
exógena (iatrogênica) ou endógena. A forma exógena ge-
ralmente é causada pela ingestão inadvertida ou inade-
quadamente elevada de doses altas de preparações farma-
cológicas de vitamina D e está associada à hipercalcemia. 
Concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D su-
periores a 150 ng/mL (375 nmol/L) são a marca re-
gistrada da hipervitaminose D. A hipervitaminose D 
de causa endógena pode se desenvolver a partir da 
produção excessiva da 1,25-di-hidroxivitamina D em 
distúrbios granulomatosos e também em alguns linfo-
mas. A hipervitaminose D endógena também pode se 
desenvolver em doenças congênitas como a síndrome 
de Williams-Beuren (SWB).17 

Uma controvérsia interessante tratando de vitamina 
D é uma “associação em forma de U”, com riscos eleva-
dos de doença nos níveis altos e baixos de 25-hidroxivi-
tamina D. Uma das metanálises mostrou a possibilidade 
do risco de mortalidade se tornar mais alto no nível séri-
co de 25-hidroxivitamina D igual ou superior a 45 ng/mL 
(112,5 nmol/L).18

Quadro 1. Recomendações para níveis séricos de vitamina D 
baseados no IOM a na Endocrine Society.

Nível de suficiência de vitamina D

Institute of Medicine

250HVD < 20 ng/dL Baixo

250HVD: 20  - 30 ng/dL Normal

250HVD > 30 ng/dL Normal

Endocrine Society

250HVD < 20 ng/dL Deficiência

250HVD: 20  - 30 ng/dL Insuficiência

250HVD > 30 ng/dL Suficiência

Adaptado de Holick et al. (2011)11 e Hosenberg e Bond (2011).12
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Os autores concluem afirmando que os dados suge-
rem uma diminuição não linear no risco de mortalidade à 
medida que a 25-hidroxivitamina D circulante aumenta, 
com concentrações ideais situadas entre 30 e 35 ng/mL 
(75 e 87,5 nmol/L).18

MENSAGENS FINAIS
A investigação bioquímica da vitamina D deve se con-

centrar na dosagem da 25-hidroxivitamina D para a gran-
de maioria da população, pois essa forma da vitamina 
D reflete níveis do estoque de vitamina D presentes no 
organismo. A exceção se deve aos casos de insuficiência 
renal, doenças granulomatosas, linfomas e algumas do-
enças congênitas, para as quais a dosagem da 1,25-di-hi-
droxivitamina D pode ser mais útil e necessária.

O nível sérico de 30 ng/mL de vitamina D é o mais 

aceito mundialmente e reflete bem o status de suficiên-
cia da vitamina D, tanto para pacientes hígidos quanto 
para os casos de grupos de risco para hipovitaminose D.

A manutenção dos níveis séricos de vitamina D aci-
ma de 45 ng/mL pode não ser benéfica e até mesmo 
ser prejudicial quando analisada a mortalidade por 
todas as causas nesse grupo. Contudo, mais estudos 
são necessários para associar, com maior grau de evi-
dência, a mortalidade especificamente ligada aos altos 
níveis de vitamina D.

CONCLUSÃO
Recomenda-se ponderação na administração da 

vitamina D que parece otimizar seus efeitos sobre a 
saúde óssea dentro de uma faixa ideal de referência na 
qual “menos é mais e mais é menos”.
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AltaD Caps (colecalciferol) Indicações: prevenção e tratamento auxiliar na desmineralização óssea, raquitismo, osteomalácia e osteoporose e na prevenção no risco de quedas e fraturas. Contraindicações: hipersensibilidade, hipervitaminose D, hipercalcemia, osteodistrofia 
renal com hiperfosfatemia e em casos de má formação óssea. Reações adversas: xerostomia, dor de cabeça, polidipsia, poliúria, perda de apetite, náusea, vômito, fadiga, fraqueza, aumento da PA, dor muscular, prurido, perda de peso, confusão mental, ataxia, distúrbios psíquicos, coma, 
insuficiência renal e arritmias cardíacas. Precauções: pacientes com arteriosclerose, insuficiência cardíaca renal, hiperfosfatemia. Posologia: a depender da concentração inicial de 25(OH)D: dose de manutenção - 1.000-2.000 UI/dia ou 7.000 UI/semana; dose de ataque - 7.000 UI/dia 
ou 5.000 UI - 50.000 UI/semana. MS 1.0043. 1261. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Material destinado exclusivamente aos profissionais habilitados a prescrever medicamentos. euroatende@eurofarma.com.br.

Contraindicações: hipersensibilidade, hipervitaminose D, hipercalcemia, osteodistrofi a renal com hiperfosfatemia e em 
casos de má formação óssea. Interações medicamentosas: antiácidos com magnésio, calcifediol ou análogos, cálcio 
ou fósforo em doses elevadas, diuréticos tiazídicos, alguns antiepilépticos, anticonvulsivantes e barbitúricos.

537970 - FA FASC. DE EDUC. CONTINUADA ALTA D ED.1.
Dez/2019


