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RESUMO 

As doenças autoimunes ocorrem quando a tolerância imunológica não consegue controlar ou 
eliminar os linfócitos autorreativos, fazendo com que o sistema imunológico falhe em distinguir o 
próprio do não próprio operando de maneira desordenada acometendo órgãos e tecidos de todo o 
corpo humano. Nos últimos anos a vitamina D tem sido alvo de vários estudos pela sua influência no 
sistema imunológico e nas doenças autoimunes devido a sua capacidade de apresentar efeitos 
imunomoduladores nos linfócitos T CD4 + . O objetivo deste estudo foi de avaliar o efeito do uso de 
altas doses de colecalciferol no tratamento de pacientes com doenças autoimunes. Esta revisão 
bibliográfica aderiu como critério de pesquisa a consulta ao SciELO e Bireme, através de seus 
sistemas de busca. Alguns estudos relatam clinicamente que grande parte dos pacientes portadores 
de doenças autoimunes, apresentavam baixos níveis de vitamina D tendendo ficarem mais 
vulneráveis ao desencadear do quadro. Altas doses de colecalciferol foram feitas por suplementação 
e apresentaram melhora dos quadros imunológicos. Conclui-se que, o uso de altas doses de 
colecalciferol obteve um efeito benéfico sobre os pacientes com doenças autoimunes, contudo, se faz 
necessário outros estudos científicos para a comprovação da atividade deste fármaco.  

Palavras-chaves: Doenças autoimunes; Sistema imunológico; Colecalciferol; Tratamento 
Linha de Pesquisa: Fármacos, Cosméticos, Medicamentos e Assistência Farmacêutica  
 

ABSTRACT 
  
Autoimmune diseases occur when immune tolerance fails to control or eliminate autoreactive 

lymphocytes, causing the immune system to fail to distinguish itself from non-self operating in a 
disorderly manner affecting organs and tissues throughout the human body. In recent years, vitamin 
D3 has been the subject of several studies for its influence on the immune system and autoimmune 
diseases due to its ability to have immunomodulatory effects on CD4 + T lymphocytes. The aim of this 
study was to evaluate the effect of using high doses of cholecalciferol in the treatment of patients with 
autoimmune diseases. This bibliographic review adhered as a search criterion to consult SciELO and 
Bireme, through their search systems. Some studies have clinically reported that most patients with 
autoimmune diseases had low levels of vitamin D, tending to be more vulnerable to the onset of the 
condition. High doses of cholecalciferol were supplemented and showed an improvement in 
immunological conditions. It is concluded that the use of high doses of cholecalciferol had a beneficial 
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effect on patients with autoimmune diseases, however, further scientific studies are needed to prove 
the activity of this drug. 
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1. Introdução 

 

Recentemente tem-se discutido amplamente sobre as doenças autoimunes e  

a utilização de tratamentos alternativos para pacientes portadores destes 

transtornos. As doenças autoimunes podem ser caracterizadas como uma resposta 

anormal do sistema imunológico, no qual os anticorpos que possuem a função de 

defender o organismo acabam agindo de maneira oposta afetando órgãos e tecidos. 

Estima-se que aproximadamente 3% da população mundial desenvolvem doenças 

autoimunes persistindo por toda a vida, mesmo que sejam brandas, causam 

morbidade e mortalidades significativas, sendo a frequência maior em mulheres 

(COSTA et al., 2019). 

 Segundo Delves et al. (2013), embora as funções do sistema imunológico 

sejam benéficas porque fortalecem o organismo recrutando células fagocíticas, 

linfócitos, anticorpos e outros complementos de modo com que eliminem os agentes 

infecciosos, algumas vezes a imunidade é conduzida indevidamente contra 

antígenos que não são considerados como uma ameaça, incluindo os danos 

causados pelas respostas imunológicas aos antígenos ambientais que deveriam ser 

considerados inofensivos como alergias e rejeição aos tecidos transplantados no 

corpo. Os mecanismos que produzem a diversidade dependente de recombinação 

dos genes dos receptores de antígeno, conhecida como recombinação somática dos 

linfócitos, resultam em um reconhecimento específico do antígeno. Contudo alguns 

receptores atuam de forma inconveniente reconhecendo os componentes do próprio 

organismo. 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que é encontrada na natureza em 2 

principais formas: ergocalciferol (vitamina D2) produzido por plantas e colecalciferol 

(vitamina D3) derivado de alimentos de origem animal. A principal fonte de vitamina 

D em humanos é no tecido cutâneo através da síntese na presença de luz solar. A 

exposição de 7-desidrocolesterol (7-DHC) presente na pele, para radiação 

ultravioleta B (UVB) em comprimento de onda entre 290-315 nm, resulta na 

formação de pré-vitamina D na pele, que é isomerizada termicamente na forma mais 

estável da vitamina D, o colecalciferol (HENRIQUES, 2018).  
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De acordo com Turra (2009), a vitamina D é fundamental na diferenciação 

celular, proliferação celular e na resposta imunológica e está associada com as 

doenças autoimunes, sendo considerada uma substância que o ser humano 

necessita em baixas quantidades ao qual o mesmo não consegue produzir, fazendo-

se necessária sua suplementação. Para o Ministério da Saúde, 80% da necessidade 

diária podem ser adquiridas pela exposição diária ao sol. No consenso, a vitamina 

D3 pode ser sintetizada pelo organismo e afeta positivamente todo o corpo humano, 

por esse fato é classificada como um hormônio, sendo esse uma substância 

utilizada como um sinalizador entre as células para troca de informações entre si 

(MACEDO, 2014). 

Sabendo a importância da vitamina D no sistema imunológico para todo o 

bom funcionamento do organismo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito 

de altas doses de colecalciferol no tratamento de pacientes com doenças 

autoimunes.  A presente revisão bibliográfica aderiu como critério de pesquisa a 

consulta ao Scientific Electronic Library Online (SciELO), ao Centro Latino-

Americano e o Caribe de Informação em Ciências da Saúde (Bireme), através de 

seus sistemas de busca, no período de 03/03/2019 a 19/05/2020, utilizando as 

palavras chaves: doenças autoimunes, vitamina D, e sistema imunológico, 

selecionadas nos idiomas português e inglês. A seleção buscou citações relevantes 

e de grande valia para todo o desenvolvimento, foram selecionados artigos entre 

2007 a 2020, os resultados das citações bibliográficas foram discutidos e 

apresentados neste trabalho. 

 

2. Desenvolvimento 

 

No consenso geral, as doenças autoimunes são extremamente difíceis de 

serem diagnosticadas pelos exames de rotina e pela clínica médica, tornando-se 

detectáveis quando o dano tecidual já está evoluindo para a destruição total do 

tecido acometido, não encontrando um teste diagnóstico definitivo para as doenças 

autoimunes sendo necessária a utilização de biomarcadores como Anti-DNA para 

atividade do Lúpus e Anticorpo anticitrulina no desenvolvimento avançado da artrite 

reumatoide. Alguns testes laboratoriais são essenciais no diagnóstico como o 

hemograma, fator anti-núcleo (FAN), proteína C- reativa (PCR) e outros testes de 
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imunofluorescência e imunoenzimáticos, no qual direcionará o médico para o 

tratamento adequado ao paciente (COSTA et al., 2019).  

 As doenças autoimunes (DAI) mais comuns incluem diabetes mellitus tipo 1, 

artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, tireoide de Hashimoto, vitiligo, 

psoríase e esclerose múltipla, desencadeadas de diversas formas incluindo 

influências hormonais, fármacos, dietas, fatores genéticos e agentes ambientais não 

infecciosos como a luz solar. Os sintomas variam de acordo com a doença 

desenvolvida e o órgão afetado, algumas doenças autoimunes acometem tecidos, 

coração, vasos sanguíneos, rins e pulmões. Devido à falha imunológica as lesões 

nos tecidos e órgãos causam fraqueza, edema, delírio, fadiga, febre, queda de 

cabelo, dor nas articulações, rigidez, inchaço e até a morte em casos avançados 

(JÚNIOR, 2017).  

 Assim como existem alguns fatores associados às doenças autoimunes, uma 

causa é a diferença geográfica, países americanos e norte-europeus localizados 

longe da linha equatorial do planeta apresentam maiores taxas de incidência, países 

como América Latina próxima da linha equatorial possuem menor incidência, e os 

países como Austrália, Japão, África do sul, e Nova Zelândia uma média incidência. 

 De acordo com a Figura 1, países localizados em regiões de alta exposição à 

luz solar apresentam menores taxas de prevalência dessas doenças por produzirem 

maiores níveis de vitamina D (DA SILVA, 2015). 

 

Figura 1 - Distribuição mundial da incidência de Doenças Autoimunes 
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Fonte: Adaptado de Júnior (2017). 

 

Existem duas formas de as doenças autoimunes serem classificadas, 

doenças autoimunes sistêmicas, acometendo uma série de órgãos e tecidos como a 

artrite reumatoide, síndrome de Sharp e esclerose sistêmica, e outra denominada 

autoimunidade específica, ou seja, em um determinado órgão e tecido afetando 

tireoide, pâncreas, olhos e epiderme. Estudos epidemiológicos têm identificado uma 

importância de fatores genéticos na tendência a doenças autoimunes, porém, 

mesmo em pacientes susceptíveis devido a sua genética é necessário que um 

agente desencadeador ative a autorreatividade patogênica (SOUZA et al., 2010). 

Delves et al. (2013), descrevem que nos seres humanos existe um certo grau 

de reconhecimento do que é próprio. As células T necessitam ser selecionadas 

positivamente no timo para que possam identificar o complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) como sendo próprio.  Células conhecidas como células 

B autorreativas e células T reativas, são identificadas na circulação como ocorre com 

os autoanticorpos que são produzidos pelo sistema imunológico operando contra o 

organismo do próprio indivíduo que os produziram, estes são considerados de baixa 

afinidade em pessoas sem a doença autoimune. Dessa forma, as doenças 

autoimunes acontecem quando a tolerância imunológica não consegue retirar ou 

controlar os linfócitos autorreativos patogênicos. 

Segundo Araújo et al. (2016), os linfócitos T CD4+ helper 17(Th17) em sua 

regulação inapropriada, parecem estar relacionados com as doenças autoimunes 

(lúpus eritematosos e artrite reumatoide), proporcionando inflamações crônicas e 

transtornos autoimunes. Embora seja uma doença crônica, a autoimunidade é 

controlada com fármacos que suprimem o sistema imunológico (imunossupressores) 

como ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina incluindo os corticosteroides, esses 

fármacos promovem uma defesa contra substâncias estranhas e células 

cancerígenas. Já em outros casos o tratamento é feito com imunoglobulina 

intravenosa e plasmaferese (CRUZ, 2007). 

Alguns estudos relatam clinicamente que grande parte dos pacientes 

portadores de doenças autoimunes, apresentavam baixos níveis de vitamina D 

tendendo ficarem mais vulneráveis ao desencadear do quadro. A grande inovação é 

o fato de utilizar o colecalciferol como uma opção de tratamento para as doenças 
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autoimunes, a justificativa é o hormônio em seus níveis normais contribuindo no 

sistema imunológico (RACHID, 2019).  

A forma principal de vitamina D circulante é a concentração sérica de 25-

hidroxivitamina D (25(OH)D) e ela é usada para determinar o padrão corporal de 

vitamina D. A Tabela 1 se refere aos níveis de 25(OH) vitamina D em nanogramas 

por mililitros, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

e seus respectivos parâmetros baseados em cada grupo de paciente e risco. 

 

Tabela 1: Valores de referência para 25(OH) vitamina D 
25(OH) D3 (ng/ml) Indicador de Saúde 
Menor do que 10 ng/ml= Muito baixo e com risco de evoluir com defeito da mineralização 

óssea, e raquitismo. 
Maior do que 20 ng/ml=   Desejável para população saudável. 
Entre 10 e 20 ng/ml= Considerado baixo e com risco de aumentar remodelação óssea 

e com isso perda de massa óssea, além do risco de 
osteoporose e fraturas. 

Entre 30 e 60 ng/ml= Grupos de risco como idosos, gestantes, doenças autoimunes, 
pacientes com raquitismos, osteoporose, doença renal crônica, 
pré-bariátricos, e hiperparatireoideismo secundário. 

Acima de 100 ng/ml= Elevado com risco de hipercalcemia. 
Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (2017). 

 

Ao contrário das vitaminas A, C e E, a vitamina D é produzida naturalmente 

pelo organismo por meio de uma reação fotossintética quando a pele entra em 

contato com a luz solar.  Segundo Peters et al. (2014), estima-se que 80% a 90% da 

obtenção da vitamina D seja adquirida através da síntese cutânea, na Figura 2 

podemos observar o mecanismo de síntese da vitamina D. 

 

Figura 2 - Síntese da vitamina D 
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Fonte: Adaptado de Premaor; Furlanetto (2006). 

 

De acordo com Castro (2011), a pele possui uma substância denominada de 

7-desidrocolesterol que para ser convertida em colecalciferol precisa da luz solar, 

dessa forma ocorre uma reação química pela catalisação das ondas UVB, quando 

convertida a vitamina D3 entra na corrente sanguínea indo para o fígado. Ao chegar 

no fígado passa por uma segunda reação chamada hidroxilação, ao qual a molécula 

recebe uma hidroxila (OH) em sua estrutura no carbono 25 e quando isso ocorre no 

fígado passa a ser chamada de 25- hidroxicolecalciferol. Após essa reação a 

vitamina é enviada para os rins recebendo uma segunda hidroxilação chamada de 

1,25-dihidroxicolecalciferol, também conhecido como calcitriol, sendo 1,25 o carbono 

em que a molécula apresentou essa segunda reação. 

 O paratormônio (PTH) é um hormônio produzido pela paratireoide, quatro 

glândulas que estão na parte posterior da glândula tireoide atuando nos ossos, 

intestinos e rins, aumentando os níveis de cálcio, evitando o quadro de hipocalcemia 

e promovendo a hidroxilação nos rins, somente sendo possível completar essa 

hidroxilação através do PTH. Quando finalizado esse processo de hidroxilaçao a 

vitamina D está pronta para exercer as atividades em nosso organismo (MARQUES 

et al., 2010). 

A vitamina D3, assim como nutrientes e outras vitaminas, é essencial para a 

boa saúde do ser humano. Existem alguns alimentos que possuem grande 

quantidade de vitamina D, em geral são ricos em ômega-3, como os peixes atum, 
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bagre e salmão (ANDRADE et al., 2013). Através da Tabela 2, é possível 

correlacionar os alimentos ricos em vitamina D e suas concentrações podendo variar 

de 20UI até 1000 UI de vitamina D3. 

 

Tabela 2: Alimentos ricos em vitamina D e suas concentrações  
Alimento Concentração de Vitamina D 

1º Óleo de fígado de bacalhau  400-1000 UI/1 Colher de chá D3 
2º Salmão fresco selvagem 600-1000 UI/100 ml D3 

3º Salmão fresco de cativeiro  100-1000 UI/100 ml D3 
4º Salmão enlatado 300-600 UI/100 ml D3 
5º Sardinhas enlatadas 300 UI/100 ml D3 

6º Atum em lata 236 UI/100 ml D3 
7º Cogumelos shitake frescos 100 UI/100 ml D2 
8º Cogumelos shitake secos 1600 UI/100 ml D2 

9º Gema de ovo 20 UI/unidade D3 e D2 

Fonte: Adaptado de Lichtenstein et al. (2013 
 
 
Entende-se que a alimentação é um fator importante na absorção da vitamina 

D, contudo a luz solar prevalece sendo a maior fonte produção dessa vitamina como 

se observa na Figura 3. 

 
Figura 3 - Quantidade de vitamina D, em UI  

 
Fonte: Adaptado de Castro (2018). 
 

Nota-se na Figura 3 a dose recomendada por dia de vitamina D (600 UI), e os 

alimentos com suas concentrações em UI desde o menor com 20 UI (1 gema de 

ovo) até o maior com 400 UI (1 colher de chá de óleo de fígado de bacalhau). 
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Ressalta-se que apenas 10 minutos de exposição ao sol obteve-se 3.000 UI. Dessa 

forma, percebe-se que a luz solar é a maior fonte de vitamina D. 

Segundo estudos realizados em crianças acompanhadas desde o seu 

nascimento o qual receberam uma suplementação de vitamina D notou-se que 

possuíam 90% menor chance de desenvolver diabetes mellitus tipo 1 do que 

aquelas que não receberam a mesma suplementação de vitamina D 

(MASCARENHAS, 2020). Já em outro estudo feito em animais verificou que a 

vitamina D possui ação imunomodeladora e anti-inflamatória, no qual demonstrou 

uma capacidade de impedir a maturação da célula dendrítica, inibir a produção das 

citocinas (interleucina-2 e interferon), e modular o desenvolvimento do linfócito T 

CD4, com isso reduziu-se o processo de destruição das células b pancreáticas do 

diabete mellitus tipo 1 (MAEDA et al., 2014).  

Em uma pesquisa realizada em pacientes portadores do lúpus eritematoso 

sistêmico, concluiu-se que a vitamina D possui um efeito benéfico na doença, pois a 

mesma reduz a frequência de linfócitos T autorreativos, linfócitos B, e autoanticorpos 

(KRATZ et al., 2018). Sousa et al. (2017), relatam também que foram utilizadas 

doses orais de 50.000 UI/semana de colecalciferol por 24 semanas para o 

tratamento do lúpus e após seu término obteve-se uma melhora na fadiga e na 

diminuição da atividade da doença. 

Na Figura 4, é possível analisar os efeitos de uma dose diária de 35.000 UI de 

colecalciferol administrada em um paciente do sexo masculino com 59 anos 

diagnosticado com psoríase.  

 

Figura 4 - Paciente antes e após seis de tratamento com vitamina D   
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Fonte: Adaptado de Finamor et al.  (2013). 
 

Baseado na Figura 4, a concentração sérica de 25(OH) D3 do paciente era de 

22,8 ng/ml e após o tratamento atingiu 127,5 ng/ml, indicando uma boa resposta à 

dose indicada. Neste estudo foi analisado a eficácia e segurança de altas doses da 

vitamina em uma dieta pobre em cálcio por seis meses (FINAMOR et al., 2013). 

Análises demonstraram que existe uma associação de deficiência de vitamina 

D em pacientes portadores de esclerose múltipla, em indivíduos da pele branca o 

risco diminuiu em até 40% naqueles que ingeriam altas doses de vitamina D 

(MARQUES et al., 2010). Segundo Gomes et al. (2013), em comparação as 

concentrações séricas obtidas pela exposição solar a administração de altas doses 

de vitamina D em pacientes com esclerose múltipla demonstrou-se segura 

resultando em níveis séricos superiores de 25(OH) vitamina D sem apresentar 

efeitos adversos. Há também casos de testes realizados com suplementação diária 

de 40.000 UI por 28 semanas em que não foram constatados quaisquer efeitos 

colaterais como hipercalcemia e hipercalciúria. 

Em uma paciente de 50 anos de idade portadora de vitiligo, foi comparado o 

antes e o depois do tratamento com vitamina D. No início obtinha-se uma 

concentração sérica de 25(OH) D3 de 12,5 ng/ml e após seis meses de medicação à 
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base de colecalciferol (35.000 UI/dia) atingiu-se 92,4 ng/ml e evidentemente a 

melhora do quadro (FINAMOR et al., 2013). 

Diante disso, acredita-se que a deficiência de vitamina D é um dos fatores 

responsáveis por aumentar a incidência de certas doenças autoimunes, porém ainda 

pouco se sabe sobre os efeitos de sua reposição na questão de prevenção e 

tratamento dessas doenças sendo necessários estudos mais profundos sobre o 

papel do colecalciferol e seus efeitos no tratamento das doenças autoimunes. Essas 

pesquisas demonstraram um efeito benéfico do colecalciferol em seus níveis de 

segurança, no qual a reposição de vitamina D foi responsável pela modulação do 

sistema imunológico. 

 

3. Considerações finais 

 

Conclui-se que a suplementação com altas doses de colecalciferol no 

tratamento de pacientes portadores de doenças autoimunes demonstrou um efeito 

seguro e significativo em relação aos níveis séricos de 25(OH) D, sintomas e 

atividade da doença autoimunes. As evidências mostram que a vitamina D parece 

exercer um papel importante em nosso sistema imunológico, contudo outros estudos 

são necessários para verificar e comprovar o uso terapêutico do colecalciferol nas 

doenças autoimunes. 
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