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VITAMINA D3 

                                                       VITAMINA D3 

 Tratamento da hipocalcemia e hipofosfatemia 

 

 

Fórmula molecular: C27H44O. 

Peso molecular: 384,65. 

CAS Nº: 67-97-0. 

DCB: 02569. 

Sinônimos: Colecalciferol, Cholecalciferol. 

 

   

 

Introdução 

Os compostos vitamínicos D (colecalciferol e ergocalciferol) são esteróis lipossolúveis, essenciais para o 

metabolismo do cálcio e do fósforo, e para a mineralização óssea. Os estados de deficiência ocorrem quando a 

exposição à luz solar do organismo é deficiente e também quando a Vitamina D não é suprida adequadamente pela 

dieta, principalmente em crianças, idosos e pacientes com síndrome de má absorção. A deficiência em Vitamina D é 

caracterizada por hipocalcemia, hipofosfatemia, desmineralização óssea, dor óssea, fraturas, e deformações 

esqueléticas em crianças.  

 

 

Propriedades 

A Vitamina D é essencial para a absorção e utilização de cálcio e fósforo na calcificação normal dos ossos. Sua 

absorção no intestino delgado é rápida; o Colecalciferol (Vitamina D3) pode ser absorvido mais rápido e 

completamente do que o ergocalciferol (Vitamina D2), que requer a presença de sais biliares. Ocorre ligação protéica 

com alfa globulinas específicas.  

A osteoporose é uma diminuição progressiva da massa óssea, que faz com que os ossos se tornem mais frágeis e 

propensos às fraturas. Os minerais como o cálcio e o fósforo dão solidez e densidade aos ossos e suas assimilações são 

reguladas pela Vitamina D e pelo paratormônio. O organismo precisa de um fornecimento adequado de Vitamina D  
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que é convertida em Vitamina D3 para absorver o cálcio dos alimentos e incorporá-lo nos ossos. Quando o 

organismo não é capaz de regular o conteúdo mineral dos ossos, estes perdem densidade e tornam-se mais frágeis, 

provocando osteoporose. 

A assimilação do fósforo, assim como a do cálcio, é regulada pela Vitamina D e pelo paratormônio. O fósforo é 

fundamental ao metabolismo dos ossos e dos dentes, à formação da membrana celular e do sistema nervoso e à ação 

de várias enzimas. Os íons fosfatos estão presentes em todas as células do corpo e estão envolvidos nos processos 

associadaos à produção de energia. 

 A pele humana, quando em contato com a radiação ultravioleta, transforma a pró-vitamina D em Vitamina D. 

A Vitamina D é bem absorvida pela pele, onde possui a propriedade de promover a cicatrização e pigmentação 

cutânea em queimaduras e escoriações.  Os raios UV atuam sobre o 7-dehidrocolesterol presente na pele, formando o  

Colecalciferol (Vitamina D3), que é transportado para o fígado e rins, sendo convertido na forma ativa da Vitamina D 

(1,25-OH-colecalciferol). Nos rins, o boro catalisa a conversão do 25-OH-D3 em 1,25-OH-D3; daí sua importância no 

tratamento da osteoporose.  

 

 

Estudos 

 Um estudo publicado no Current Medical Research and Opinion Journal em 2010 apresentou resultados 

benéficos quanto ao uso de Vitamina D3 na prevenção de fraturas em mulheres pós-menopáusicas com osteoporose: 

 OBJETIVO: Realizar uma meta-análise para estimar a eficácia de 800UI diárias de Vitamina D3 de 

suplementação para o aumento da densidade mineral óssea e prevenção de fraturas em mulheres na pós-menopausa. 

 MÉTODOS: Medline e Embase foram pesquisados para ensaios controlados comparando a eficácia de 

Vitamina D3 (colecalciferol) contra placebo com ou sem a suplementação de cálcio no tratamento de mulheres pós-

menopáusicas. 

 RESULTADOS: Oito ensaios controlados que avaliem o efeito da Vitamina D3 com ou sem a suplementação de 

cálcio foram avaliados. De 12.658 mulheres incluídas num Bayesiana meta-análise, 6089 receberam Vitamina D3 (com 

ou sem cálcio) e 6569 receberam placebo (com ou sem cálcio). Comparado com placebo, a Vitamina D3 com a 

suplementação de cálcio mostrou efeitos benéficos sobre a incidência de fraturas não-vertebrais e do quadril. A 

suplementação com Vitamina D3 apresentava uma probabilidade de 70% de ser um tratamento melhor do que o 

placebo para a prevenção de fraturas não vertebrais e do quadril. Comparado com a suplementação de cálcio, a 

Vitamina D3 reduziu fraturas não vertebrais mas não reduzir fraturas de quadril. As limitações-chave para esta análise  
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inclui um pequeno número de estudos e heterogeneidade nas populações de estudo. 

 CONCLUSÕES: Esta meta-análise suporta o uso de Vitamina D3 de 800UI por dia para reduzir a incidência de 

osteoporose não-vertebral, quadril em mulheres idosas. A Vitamina D3 com cálcio mostrou alcançar benefícios 

superiores aos alcançados com a suplementação de cálcio sozinho em fraturas não vertebrais e do quadril. 

 

 

Indicações 

 Vitamina D3 é usada para o tratamento e prevenção dos estados de sua deficiência, inclusive os associados 

com má absorção, hipocalcemia, hipoparatireoidismo e distúrbios metabólicos. 

 Deve ser encapsulada e na industria alimentícia é utilizado em leites enriquecidos com Vitamina D3, sucos, 

margarina, iogurtes, cereais, pães e outros.  

 

 

Concentração Recomendada 

 A Vitamina D3 é usada na faixa de 10 a 2500mcg (equivalente a 400 a 100.000 UI) ao dia. 

 As necessidades nutricionais humanas são de 200 a 400 UI (equivalente a 5 a 10mcg) ao dia. 

 

 

Precauções 

 Uso pediátrico: devido às variações de sensibilidade, algumas crianças podem ter hiper-reação a pequenas 

doses. O crescimento das crianças pode ser impedido depois da administração prolongada de 1.800 unidades de 

ergocalciferol por dia. 

 Gravidez: hipercalcemia materna tem sido associada com aumento da sensibilidade dos efeitos da Vitamina D. 

Estudos com calcitriol apresentam evidências de mutagenicidade. 

 

 

Reações Adversas 

 Sintomas de overdose associados à hipercalcemia: constipação, náusea, vômito (mais comum em crianças e 

adolescentes), diarreia, dor de cabeça contínua, perda de apetite e gosto metálico, cansaço ou fraqueza, aumento da 

ingestão de líquidos, boca seca (sialosquese). 
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 Sintomas tardios de intoxicação associados com hipercalcemia: convulsão, dor muscular, náusea ou vômito, 

pancreatite (dor abdominal), prurido, batimentos cardíacos irregulares, perda de peso, aumento da diurese 

principalmente à noite, aumento da sensibilidade dos olhos à claridade ou irritação dos olhos, dor nos ossos, urina 

turva, aumento da pressão arterial, raramente mudança de humor. 

 

 

Interações Medicamentosas 

 Não tomar antiácidos ou outros medicamentos que contenham magnésio, pois esta associação é incompatível. 
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