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RESUMO 
A vitamina D é um hormônio esteroide lipossolúvel essencial para o corpo humano. Estudos 
demonstraram que suas ações biológicas não atuam somente nos processos fisiológicos da 
homeostase do cálcio, fosforo e regulação do metabolismo ósseo, tendo participação fundamental na 
transcrição gênica e função celular em diversos tecidos. O objetivo deste trabalho foi descrever 
problemas decorrentes da hipovitaminose da vitamina D em pacientes geriátricos, demonstrando as 
possíveis causas na população senil, indicando formas de tratamentos e prevenção para 
hipovitamonise D, através de pesquisa de artigos na Biblioteca Virtual em Saúde, Scientific Eletronic 
Library e PublicMedline. Estudos demonstraram que a população mundial é deficiente ou insuficiente 
em vitamina D, acometendo principalmente idosos e pacientes institucionalizados. Cerca de 2/3 de 
pacientes geriátricos com fraturas no quadril apresentam hipovitaminose D, resultado de uma 
absorção de cálcio deficiente pela falta de exposição aos raios ultravioletas e deficiência desta 
vitamina na dieta. Neste sentindo, evidencias comprovam que níveis insuficientes de vitamina D estão 
envolvidos diretamente na fraqueza muscular unificada ao envelhecimento. As reações da 
hipovitaminose são proporcionais ao grau da deficiência apresentada vão de osteomalácia, aumento 
do risco de quedas e fraturas até uma diminuição da saúde cardiovascular, imunológica e 
neurológica. 
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ABSTRACT 
Vitamin D is a steroid hormone essential fat-soluble for the human body. Studies have shown that  
their actions do not work only in the biological processes of physiological homeostasis of calcium, 
phosphorus and bone metabolism regulation, having fundamental participation in gene transcription 
and cell function in various tissues. The aim of this work was to describe problems arising from vitamin 
D Hypovitaminosis in geriatric patients, demonstrating the possible causes in the senile population, 
indicating ways of treatments and prevention for hipovitamonise D, by searching for articles in the 
Virtual Health Library, Scientific Eletronic Library and PublicMedline. Studies have shown that the 
world population is deficient or insufficient vitamin D, affecting mainly elderly and inpatients. About 2/3 
of geriatric patients with hip fractures present Hypovitaminosis D, calcium absorption impaired by lack 
of exposure to ultraviolet rays and deficiency of this vitamin in the diet. In this sense, evidence show 
that inadequate levels of vitamin D are directly involved in unified muscle weakness to aging. The 
reactions of Hypovitaminosis are proportional to the degree of disability presented range from 
osteomalacia, increased risk of falls and fractures to a decrease in cardiovascular health, 
immunological and neurological. 
Keywords: Hipovitamonise D, Vitamin D, seniors, supplementation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que atua em processos fisiológicos 

do corpo humano (CARVALHO, 2011). Nos dias atuais, aproximadamente 41 

metábolitos de vitamina D são conhecidos, dentre os quais se evidencia o 1,25 

hidroxicalciferol [1,25(OH)], considerando sua extrema importância como ligante pelo 

receptor VDR para fator de transcrição nuclear, regulando a transcrição gênica e a 

função celular em vários tecidos (TEIXEIRA, 2012). 

Atualmente, seu conceito é de um pré-hormônio, que atua como regulador do 

metabolismo ósseo e da homeostase do cálcio e do fósforo junto do paratormônio 

(MAEDA, 2014). Segundo Brum et al. (2014) considerando a sua disponibilidade, 

mecanismo de ação e metabolismo o mais correto seria classificar a vitamina D 

como um hormônio esteroide. 

A principal fonte para obtenção da vitamina D é de forma endógena, que é 

produzida nos tecidos cutâneos, após a exposição de alguns minutos ao sol, 

absorvendo a radiação ultravioleta (BRUM et al., 2014; MARQUES et al., 2010). 

Alguns minutos de exposição ao sol ultrapassam facilmente as fontes alimentares, 

produzindo até 20000 UI de vitamina D em apenas 30 minutos, o equivalente a 200 

copos de leite, de acordo com Rech (2014). 

A fonte alimentar é uma alternativa menos eficaz da obtenção da vitamina D, 

suprindo apenas 20% das necessidades do corpo humano, porém é importante para 

idosos e para a população da região de climas temperados (MARQUES, 2010). 

A concentração sérica de Vitamina D estar inadequada faz com que o cálcio 

seja absorvido em quantidades insuficiente refletindo no cálcio ionizado circulante 

que imediatamente é percebida pelos sensores de cálcio, localizado nos 

paratiróides, que tem por objetivo manter a calcemia dentro dos parâmetros 

considerados ideais, aumentando a síntese de hiperparatiroidismo. Associado com a 

hipovitaminose D, o hiperparatiroidismo é um fator relevante que aumenta os riscos 

de fraturas e comprometendo a qualidade óssea (SARAIVA et al., 2007). 

Os níveis séricos de 25-hidroxicalciferol são considerados baixo num valor de 

30ng/ml e de insuficiente com valores abaixo de 20ng/ml (TEIXEIRA; COSTA, 2012). 

Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não tenham os níveis 
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suficientes de vitamina D, o que pode ser considerado uma epidemia de 

hipovitaminose D, trazendo inúmeros malefícios para à saúde da população 

(LINCHTENSTEIN et al., 2013; SCHUCH; GARCIA; MARTINI, 2008). 
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As concentrações dos níveis séricos variam muito, algumas populações tem 

mais probabilidade em apresentar hipovitaminose dependendo da sua região 

geográfica, sendo considerado um fator relevante, logo o mais adequado para se ter 

níveis ideais é perto da linha do Equador (PREMAOR; FURLANETTO, 2006). 

Continentes como Europa, América do Norte, África, Oriente Médio e alguns 

países da América do Sul a prevalência de hipovitaminose D é elevada, vários 

fatores colaboram para esta prevalência como os hábitos culturais, estações do ano, 

exposição aos raios solares, uso de protetor solar e a baixa ingestão de alimentos 

que contenham esta vitamina (SILVA et al., 2011). 

A deficiência de vitamina D em pacientes idosos residentes em países com 

latitudes mais altas é comum, e também entre pacientes com fratura no quadril. A 

hipovitaminose D é um fator comprovado para osteoporose, fraturas e quedas. 

Estudos foram realizados e demonstraram que o uso diário de 800 UI de vitamina D 

associada com 1.200 mg de cálcio reduz significativamente o risco de quedas e 

fraturas em pacientes idosos (SARAIVA et al., 2007). 

Kurihayashi et al. (2015) afirmam que outras doenças estão relacionadas com 

a deficiência da hipovitaminose D como a hipertensão arterial, doenças autoimunes, 

diabetes mellitus tipo 1, esquizofrenia, distúrbios musculares, sistema imunológico, 

doenças cardiovasculares. 

A população idosa tem maior prevalência e é mais sensível à hipovitaminose 

D por alguns motivos, dentre eles a exposição aos raios ultravioleta é menor fazendo 

com que sua capacidade de produção cutânea de vitamina D seja reduzida, além 

que sua alimentação é mais deficiente o que interfere na metabolização e absorção 

da vitamina D pelo trato gastrintestinal e, pelo uso de diversos medicamentos que é 

um fator colaborativo para desenvolvimento da hipovitamonise D (SARAIVA et al., 

2007). 

O planeta vem envelhecendo cada vez mais, estudos estimaram que em 2050 

existirão aproximadamente dois bilhões de pessoas com mais de 60 anos, que a 

maioria delas residirão em países desenvolvidos. No Brasil, na ultima década 

aumento 36% a população geriátrica, de acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) (FURTADO et al., 2011). 
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi descrever os problemas 

decorrentes da hipovitaminose D em idosos, demonstrando as possíveis causas na 

população senil, além de indicar as formas de tratamento e prevenção. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho se desenvolveu no período de agosto a outubro de 2016, 

através de levantamentos bibliográficos, utilizando-se como base em artigos da 

Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed, Scielo, para subsidiar a seleção de 

informações relevantes sobre as consequências da hipovitaminose D em pacientes 

idosos, avaliando a prevalência de forma global e as causas que geram a 

hipovitaminose D. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A população idosa necessita de uma concentração maior de vitamina D para 

manter os níveis ideais, pois esta vitamina é importante para a manutenção e para 

processos fisiológicos do corpo (PEDROSA; CASTRO, 2005). 

Estudos realizados demonstram que 5% a 25% da população geriátrica 

independente e 60 a 80% dos pacientes institucionalizados apresentam deficiência 

ou insuficiência em vitamina D, sendo que o sexo feminino é o mais afetado (77,6%) 

do que o sexo masculino (SARAIVA, 2007). 

Telles et al. (2012) realizaram um estudo com o objetivo de aliviar 77 

indivíduos (sendo 2 negros) para estimar a incidência e prevalência da 

hipovitaminose nos pacientes residentes de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. 

Constataram levada prevalência de hipovitaminose e uma relação com paciente com 

albumina mais baixa. Diante dos resultados adquiridos os autores recomendaram a 

suplementação de vitamina D e o aumento da ingestão de alimentos que forneciam 

esta vitamina. 

A população geriátrica, devido ao processo natural fisiológico de 

envelhecimento, apresenta um afinamento da epiderme e derme, consequentemente 

uma diminuição da reserva da vitamina D (CASTRO, 2011). 

O risco elevado de hipovitaminose D se apresenta maior incidência nos 

idosos institucionalizados, por expor-se de forma insuficiente ao sol e por diminuição 

da produção renal (LIMA et al., 2012). 

Alguns fatores são considerados relevantes para uma incidência maior de 
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hipovitaminose D na população idosa, destacando a baixa exposição solar que 

consequentemente diminuiu a produção endógena da vitamina D, a redução de 

atividades da hidroxilases renais que se dá ao envelhecimento, junto do uso de 
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drogas como anticonvulsivantes que interferem no metabolismo da vitamina e uma 

dieta insuficiente em vitamina D. Já alguns fatores secundários à deficiência de 

vitamina D, as pessoas com idade avançada tem uma diminuição de massa 

muscular, ocasionada pela redução de como no numero de fibras musculares, 

atingindo mais as fibras do tipo II, ou seja, de contração rápida (PEDROSA; 

CASTRO, 2005). 

Lima et al. (2012) estimaram a interferência do uso de fármacos 

anticonvulsivante com os níveis séricos da vitamina D nos pacientes idosos 

institucionalizados acima de 65 anos de idade. Fizeram uma comparação entre 18 

idosos institucionalizados que foram tratados por 12 meses com 16 idosos que não 

foram tratados. O resultado obtido no estudo demonstrou uma hipovitaminose nos 

dois grupos sendo mais acentuada no grupo dos pacientes que faziam o uso de 

anticonvulsivantes. 

Estudos apontaram que a suplementação da vitamina D trás benefícios ao 

paciente, o uso de diário de 220 UI a 800UI de vitamina D, para aqueles que 

apresentam níveis séricos normais a diminuídos. Avaliou-se a incidência de fraturas, 

remineralizarão óssea e o retorno de níveis séricos de paratormônio (PHT) ao 

normal, entretanto, a suplementação medicamentosa se faz necessária para trazer 

benefícios (MARINS et al., 2014; LINCHTENSTEIN et al., 2013). 

Entretanto, existem populações com fatores de risco maior para apresentar 

hipovitaminose D, como os idosos, pacientes que fazem o uso de anticonvulsivantes 

ou com nenhuma exposição ao sol, 600UI aproximadamente não são suficientes 

para suprir as necessidades deste paciente, com adequação dos níveis séricos para 

está vitamina, por isso alguns autores indicam uma suplementação maior 

(BURKIEWCZ, 2012). 

A partir de estudos de revisão sistemática de literatura, Mello e colaboradores 

(2010) investigaram o beneficio da suplementação da vitamina D na população 

geriátrica, com o objetivo de reduzir quedas. Resultados obtidos com oito ensaios 

clínicos randomizados envolverão 2.265 participantes, que demonstraram que 

quando suplementada a vitamina D havia uma diminuição do risco de quedas, 

comprovadas com placebo e com a administração isolada do cálcio. Portanto, 
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estudos concluíram com as evidências apresentadas, que a suplementação reduz a 

queda em pacientes com mais de 60 anos, utilizada assim na prevenção de quedas 

em idosos na atenção clínica. 
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Diante do exposto, o incentivo à exposição solar, suplementação 

medicamentosa com colecalciferol e realização de uma dieta com ingestão 

adequada de vitamina D deve ser incentivada, como uma conduta de saúde pública, 

em busca de melhoria da saúde dos pacientes geriátricos (SARAIVA et al., 2007). 

 
 

4. CONCLUSÃO 

Neste sentido, conclui-se que a população de um modo geral é afetada pela 

hipovitaminose D, constituindo um problema mundial de saúde publica. A população 

geriátrica é a mais afetada, devido à própria idade e fatores que colaboram para esta 

prevalência como uma alimentação mais deficiente, menor exposição aos raios 

solares, afinamento da pele e ausência de suplementação. A avaliação dos níveis 

séricos de vitamina D deveria fazer prática de exames rotineiros do paciente idoso, 

pois os benefícios da vitamina D são comprovados principalmente quando se refere 

à redução de quedas e doenças dos ossos. A exposição aos raios solares para 

produção de forma endógena desta vitamina é uma forma de tratamento não 

farmacológico ou a suplementação desta que é uma forma farmacológica, onde 

desta forma pode-se atingir os níveis ideais de vitamina D tendo-se benefícios. 
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