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A importância da vitamina D tem adquirido um destaque 
crescente nas últimas duas décadas, a comunidade cien-
tífica passa a tratá-la efetivamente cada vez mais não 
como mera “vitamina”, mas como um hormônio esteroi-

de com um papel muito mais relevante e abrangente na biologia hu-
mana do que apenas relativo ao cálcio, tecido ósseo e metabolismo 
mineral. A verdadeira expressão de seu papel sempre foi questionada. 

Em 1949, Karl Ritter von Frisch (1896-1982), que receberia o Prêmio 
Nobel de Medicina em 1972 por suas importantes contribuições na 
área de biologia e fisiologia, já dizia sobre a vitamina D no seu livro 
Du und das Leben1: “Só depois de apanharmos sol, melhor ainda, o sol 
das altitudes, é que se prepara na nossa pele a matéria eficaz. É por 
essa razão que uma permanência nas montanhas produz igual efeito 
do que o óleo vindo do fundo do mar.”  
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Até meados do primeiro decênio do sécu-
lo XXI, as publicações sobre vitamina D e en-
fermidades versavam invariavelmente sobre 
doença óssea metabólica, quando também os 
efeitos imunológicos da vitamina D passaram 
a ser abordados em artigos científicos.2 

DOENÇAS AUTOIMUNES

Inúmeras doenças autoimunes da área da 
reumatologia parecem ter associação com a 
deficiência de vitamina D e, em alguns casos, 
isso parece também se relacionar com a ativi-
dade da doença. Os genes envolvidos no me-
tabolismo da vitamina D também estão asso-
ciados. Há mecanismos imunes que podem 
explicar como essa deficiência estaria envol-
vida em aspectos da patogênese da doença, 
mas há ainda a necessidade de mais estudos 
sobre prevenção e tratamento e a premên-
cia de que se realizem dada a importância 
dessas evidências.3

O interesse no estudo de associações da de-
ficiência de vitamina D com doenças autoimu-
nes é crescente. Além dessas condições reuma-
tológicas, tais como a artrite reumatoide (AR) e 
o lúpus eritematoso sistêmico (LES), a doença 
inflamatória intestinal (DII), a esclerose múltipla 
(EM) e a diabetes mellitus insulinodependente 
(DMID) também têm sido estudadas.4

SUPLEMENTAÇÃO

A importância da suplementação soma-
-se, assim, à outras situações já reconheci-
das, cada vez mais pesquisadas em diferen-
tes centros de pesquisa em todo o mundo, 
tais como as clássicas indicações relaciona-
das à saúde óssea, além de diversas condi-
ções de saúde feminina (gestação, meno-
pausa, neoplasia de mama, síndrome dos 

ovários policísticos), e também na prevalên-
cia de doenças cardiovasculares e de outras 
morbidades crônicas.5,6

OSTEOPOROSE
Há muito que a prescrição de vitamina D 

é prática corriqueira dos reumatologistas na 
prevenção e tratamento da osteoporose. Os 
estudos observacionais que demonstram que 
a vitamina D inibe processos pró-inflamatórios 
pela supressão da atividade aumentada das 
células imunológicas participantes da reação 
autoimune têm sido responsáveis por novas 
perspectivas e indicações. Evidências recentes 
sugerem fortemente que a suplementação de 
vitamina D pode trazer benefícios terapêuticos 
especialmente em doenças autoimunes me-
diadas por Th1. Como já referido, reitera-se a 
afirmação de que a vitamina D ultrapassou os 
limites do metabolismo do cálcio e se mostra 
um fator com grande significado em várias 
funções fisiológicas, especificamente como 
inibidor biológico da atividade inflamatória.7  

PREVENÇÃO

Nesse sentido, são inúmeras as ações extra- 
esqueléticas da vitamina D, bem de acor-
do à molécula 1,25(OH)2D (metabólito ati-
vo da vitamina), cujo receptor é encontrado 
em quase todas as células, muitas das quais 
contém também a enzima (CYP27B1), que 
pode produzir 1,25(OH)2D na mesma célu-
la. De fato, inúmeros estudos celulares e em 
animais indicam que a vitamina D tem um 
efeito marcante na maioria dos processos fi-
siológicos, incluindo prevenção do câncer, 
melhora da função cardiovascular, prevenção 
da diabetes, prevenção da obesidade, me-
lhora funcional da barreira cutânea, no ciclo 
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do folículo piloso e, voltando ao foco princi-
pal dessa digressão, provavelmente também 
na prevenção de doenças relacionadas ao sis-
tema imunológico. Igualmente, estudos reali-
zados em humanos associam a deficiência de 
vitamina D a doenças resultantes da falha des-
ses processos fisiológicos.

LITERATURA

No entanto, estudos robustos que demons-
trem inequivocamente o potencial promissor 
da vitamina D na prevenção e tratamento des-
sas doenças ainda não foram realizados, e ou-
tros estudos apresentaram resultados variados. 
Parte disso se deve à falta de suporte para gran-
des ensaios clínicos randomizados envolvendo 

Figura 1. Mecanismos de ação da vitamina D no sistema imunológico.

CAA: célula apresentadora de antígeno; MHC: complexo maior de histocompatibilidade; IL: interleucina; TNF: fator de necrose tumoral; FasL: ligante da Fas; 
INF-γ: interferon gama; RVD: receptor de vitamina D; NK: natural killer.

CAA 
(monócitos, macrófagos, células dendríticas)

Efeito inibitório das moléculas de expressão MHC classe II 
Efeito inibitório da expressão das moléculas coestimulantes 

(CD40, CD80 e CD86) e outras proteínas indutoras de maturação 
(CD1a, CD83) 
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Linfócitos NK
 

Inibição INF-γ 

População celular alvo
Efeitos mediados pela vitamina D

um medicamento (no caso, a vitamina D) que 
não pode ser patenteado, ou à impossibilida-
de de fornecer doses suficientemente altas do 
metabólito ativo ou de seus análogos para ob-
ter um efeito sem riscos de efeitos colaterais 
potencialmente graves, como hipercalcemia e 
hipercalciúria. Promissoras pesquisas estão em 
andamento e os resultados vem sendo aguar-
dados com expectativa, dada sua relevância.8

As vias imunomoduladoras da vitamina D 
no sistema imunológico são cada vez mais re-
conhecidas e se dão em vários níveis, com 
influência em células B, células apresentadoras 
de antígenos e macrófagos, envolvendo diver-
sas interleucinas e determinando efeitos em 
células T, conforme apresentado na Figura 1.9 

Adaptado de Szodoray P et al. (2008)9
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onde sofre hidroxilação no carbono 25 e se 
transforma em 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] 
ou calcidiol, forma inativa da vitamina D. 
A 25(OH)D necessita de outra hidroxilação na 
posição 1, para se tornar ativa, o que aconte-
ce nos túbulos proximais dos rins, sob a ação 
da enzima 1α-hidroxilase, transformando-se 
em 1,25(OH)D, ou calcitriol, que, por sua vez, 
se liga à proteína transportadora de vitamina 
D no sangue, penetra na membrana celular 
e se conecta ao receptor de vitamina D, res-
ponsável pelos efeitos biológicos. Os valores 
plasmáticos de 25(OH)D são os principais in-
dicadores das reservas corporais, sendo con-
siderados parâmetros de avaliação e monito-
rização do estado nutricional de vitamina D 
no organismo.11

INDICAÇÃO E RECOMENDAÇÕES

Segundo as recomendações da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM), a avaliação laboratorial por meio da 
mensuração da 25(OH)D deve ser considerada 
naqueles indivíduos com risco para a deficiên-
cia da vitamina D, ou seja, idosos, pacientes 
com osteoporose, história de quedas e fra-
turas, obesos, grávidas e lactentes, naqueles 
com uso de medicamentos - corticoides, anti-
convulsivantes, antifúngicos - que interferem 
no metabolismo da vitamina D, em pacientes 
com síndromes de má-absorção, hiperparati-
reoidismo primário, insuficiência hepática ou 
renal, linfomas e doenças granulomatosas. 
São considerados valores normais aqueles aci-
ma de 30 ng/ml. Fatores que determinam a 
presença de concentrações mais elevadas são: 
idade mais jovem, bons hábitos como vida co-
munitária e prática de exercícios ao ar livre, 
suplementação oral de vitamina D, estações 

Revisões têm sido realizadas para deter-
minar os requisitos alimentares de cálcio e vi-
tamina D, buscando evidências de resultados 
esqueléticos e extraesqueléticos. Há evidên-
cias científicas disponíveis que confirmam o 
papel essencial do cálcio e da vitamina D na 
saúde esquelética, consistente com uma rela-
ção de causa e efeito, e fornecem uma base 
sólida para a determinação dos requisitos de 
ingestão. Para desfechos extraesqueléticos, 
incluindo câncer, doenças cardiovasculares, 
diabetes e doenças autoimunes, as evidências 
ainda são inconsistentes, inconclusivas quanto 
à causalidade e insuficientes para determinar 
os requisitos nutricionais. Somam-se ainda 
questões relacionadas às condições de expo-
sição solar devido à grande variabilidade na 
síntese de vitamina D a partir da luz ultravio-
leta e aos riscos de câncer de pele. Também 
nesse aspecto urge a necessidade clínica e de 
saúde pública na determinação de pontos de 
corte de consenso para a inadequação sérica 
de 25-hidroxivitamina D, a partir de ensaios 
clínicos randomizados em larga escala, para 
evitar problemas de sub e super tratamento.10

ABSORÇÃO FISIOLÓGICA

Quando proveniente da síntese em ani-
mais, a vitamina D é denominada colecalci-
ferol (vitamina D3). Adquirida com a ingestão 
de alimentos ricos em óleo de peixe, fígado 
e ovos. A maior fonte de vitamina D, contu-
do, provém da sua ativação na pele - derme 
e epiderme. Essa ativação se dá a partir da 
exposição aos raios solares (UVB) do com-
posto 7-deidrocolesterol, que é transforma-
do em colecalciferol, armazenado e liberado 
pelas células de gordura. O colecalciferol é 
levado pela corrente sanguínea até o fígado, 
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do ano com maior exposição solar - primavera 
e verão - e viver no litoral, em cidades ensola-
radas e em latitudes mais baixas.

TRATAMENTO

A forma mais disponível para tratamento e 
suplementação é o colecalciferol ou vitamina 
D3. Em indivíduos com osteoporose e maior 
risco de fraturas, recomenda-se que as concen-
trações de 25(OH)D estejam acima de 30 ng/ml, 
para a  prevenção do hiperparatireoidismo se-
cundário, diminuição do risco de quedas e ob-
tenção de melhor impacto sobre a densidade 
mineral óssea. Podem ser necessárias doses 
de ataque iniciais, seguindo-se de manutenção 
entre 1.000 e 2.000 UI/dia. As formas ativas 
como o calcitriol ou alfacalcidol não devem ser 
utilizadas quando se pretende a suplementação 
ou o tratamento da deficiência de vitamina D,  
em razão do risco aumentado de efeitos adver-
sos. Algumas situações devem ter uma consi-
deração especial: grávidas e lactentes, pacien-
tes com insuficiência renal crônica, obesos e 
aqueles submetidos à cirurgia bariátrica.12

Em consenso realizado em conjunto pela 
Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Me-
dicina Laboratorial (SBPC/ML) e a Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM) foram definidos os intervalos de re-
ferência para vitamina D 25(OH)D visando o 
correto diagnóstico e tratamento da hipovita-
minose D.13 Esse posicionamento encontra-se 
resumido na Tabela 1. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Parece não haver dúvidas em relação à im-
portância da suplementação de vitamina D para 
a saúde musculoesquelética em indivíduos com 
baixas concentrações séricas de vitamina D 
(principalmente naqueles com alto risco de per-
da óssea, quedas e fraturas). Também no que se 
refere à importância da suplementação combi-
nada de cálcio e vitamina D em pacientes com 
osteoporose em uso de agentes antirreabsorti-
vos ou osteoanabólicos, mas não há base cientí-
fica que indique o uso indiscriminado e abusivo 
de suplementação para a população em geral, 
como é demonstrado em recente metanálise.14

Tabela 1. Posicionamento dos intervalos de referência da vitamina D.

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial (SBPC/ML) 
e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM)

Vitamina D
[25(OH)D]

Deficiência < 20 ng/dl

Desejável para população saudável (até 60 anos) > 20 ng/dl

Recomendável para grupos de risco:
Idosos, gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalacia, osteoporose, 
história de quedas e fraturas, causas secundárias de osteoporose (doenças e 
medicações), hiperparatireoidismo, doenças inflamatórias, doenças autoimunes, 
doença renal crônica e síndromes de má-absorção (clínicas ou pós-cirúrgicas).

30-60 ng/dl 

Risco de toxicidade e hipercalcemia > 100 ng/dl 

Fonte: Adaptada de Ferreira CES, et al. (2017)11
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Dentre as doenças reumatológicas que 
mais vem sendo estudadas no intuito de ava-
liar as relações de níveis de vitamina D e suas 
influências na patogênese, prevenção e trata-
mento, estão o lúpus eritematoso sistêmico 
(LES) e a artrite reumatoide. Mas há também 
publicações e pesquisas em artrite idiopática 
juvenil, vasculites sistêmicas, artrite psoriási-
ca, esclerodermia, doença de Behçet, espon-
diloartropatias e doenças difusas do tecido 
conjuntivo. Embora não se tenha comprovado 
ainda a existência de relações inequívocas que 
expliquem de forma plena os efeitos extraes-
queléticos da vitamina D, dentre os quais os 

relacionados a essas e outras doenças au-
toimunes, o bom senso impõe a observância 
da correção de deficiências de vitamina D e 
a suplementação para níveis recomendados 
também nesses pacientes.

Em conclusão, é possível afirmar que os 
estudos epidemiológicos, de ciência básica e 
genética, indicam a relevância da vitamina D 
e sua potencial ação na prevenção de doen-
ças autoimunes, mas persiste e se reforça a 
indicação e a necessidade de estudos rando-
mizados e controlados que estabeleçam a efi-
cácia clínica da suplementação em indivíduos 
enfermos ou de risco.15 
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