
Qual a importância da vitamina D?

Quantidade recomendada de vitamina D

Onde encontrar vitamina D

A vitamina D é essencial para promover a absorção e utilização de cálcio, sendo 
portanto relevante na formação de ossos e dentes. Além disso, auxilia no 
funcionamento muscular e do sistema imune. (ANVISA IN28/2018)

A quantidade recomendada de vitamina D por dia varia de acordo com a idade e a fase 
da vida. A recomendação ideal deve ser feita por um especialista de acordo com os 
fatores de riscos de cada individuo. (SBEM 2014)

 Estima-se que 80% a 90% da vitamina D corpórea seja adquirida pela exposição solar, 
e o restante pela ingestão de alimentos que contenham essa vitamina.

 Os alimentos que contém vitamina D são de origem animal, como ovos, iogurtes              
e peixes.

 Suplementos de vitamina D são recomendados quando a pessoa possui deficiência     
ou insuficiência nessa vitamina, condição que pode ser avaliada por seu médico            
ou nutricionista.

(ILSI Brasil, 2014; p 3-18)

DePURA® (colecalciferol) Comprimidos Orodispersíveis. Indicações: Indicado para pacientes com insuficiência e deficiência de vitamina D, na prevenção e tratamento auxiliar da desmineralização óssea, prevenção e tratamento do raquitismo, osteomalacia e prevenção no risco de quedas e fraturas. Contraindicações: hipersensibilidade aos componentes da fórmula. 
Hipervitaminose D, hipercalcemia ou osteodistrofia renal com hiperfosfatemia. Doenças e/ou condições que conduzem a hipercalcemia. Não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Contraindicado para menores de 12 anos. Advertências e Precauções: A monitorização é importante em pacientes com tratamento 
concomitante com diuréticos tiazídicos. Deve ser usado sob orientação médica em pacientes com história de cálculo renal e comprometimento cardiovascular. Cautela em pacientes com falência renal, cálculo renal, insuficiência renal, doença cardíaca e hiperlipidemia. Níveis de cálcio devem ser monitorados quando altas doses são administradas. Considerar o uso 
do medicamento ao prescrever outros produtos contendo vitamina D e cálcio, nesses casos deverão ser monitorados os níveis séricos de cálcio. As concentrações séricas de fosfato devem ser controladas durante a terapia. Não deve ser administrado em pacientes com hipercalcemia. Recomenda-se monitorização regular da concentração de cálcio em pacientes 
recebendo doses farmacológicas de vitamina D. Pacientes com sarcoidose e doenças granulomatosas tem maior sensibilidade. Em caso de Hipervitaminose D, recomenda-se administrar dieta com baixa quantidade de cálcio, grandes quantidades de líquido e se necessário glicocorticoides. Não existem restrições ou cuidados especiais quanto ao uso do produto em 
idosos. Depura pode ser usado durante a gravidez e a dose diária não deve exceder recomendações. Sobredosagens de vitamina D foram associadas a efeitos teratogênicos em estudos com animais. Categoria de risco C de fármacos destinados à mulheres grávidas. Pode ser usado na amamentação sob supervisão médica rigorosa, a vitamina D e seus metabólitos 
são excretados no leite materno. Interações medicamentosas: O cálcio sérico deve ser monitorado durante uso concomitante de diuréticos tiazídicos. Fenitoína, barbitúricos, corticosteroides sistêmicos, cetoconazol, colestiramina e demais resinas de troca iônica, rifampicina, antiácidos que contenham magnésio especialmente na presença de insuficiência renal 
crônica, análogos de vitamina D em especial o calcifediol, preparações com doses elevadas de cálcio, alguns antiepilépticos como a carbamazepina, fenobarbital, fenitoína e primidona, outros produtos contendo vitamina D3 e anticonvulsionantes. Reações adversas: na hipervitaminose D tem sido relatado casos de secura da boca, dor de cabeça, polidipsia, poliúria, 
perda de apetite, náuseas, vômitos, fadiga, sensação de fraqueza, aumento da pressão arterial, dor muscular, prurido e perda de peso. Posologia: deve ser utilizado por via oral. Dose de manutenção – comprimidos orodispersíveis 2000UI - 01 comprimido ao dia ou a critério médico, preferencialmente próximo às refeições; - comprimidos orodispersíveis 7000UI 
01 a 02 comprimidos por semana ou a critério médico, preferencialmente próximo às refeições. Doses de ataque – comprimidos orodispersíveis 7000UI - 01 comprimido ao dia, preferencialmente próximo às refeições, durante seis a oito semanas ou a critério médico; - comprimidos orodispersíveis 50000UI - 01 comprimido por semana, preferencialmente próximo 
às refeições, durante seis a oito semanas ou a critério médico. USO ADULTO. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS 1.8326.0458. Para maiores informações antes de sua prescrição, favor ler a bula completa do produto. AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.   PromoMats: MAT-BR-2201867  abril/2022

(adaptado de SBEM, 2014)
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Em caso de dúvidas sobre seus níveis de vitamina D converse sempre com seu médico ou nutricionista.


