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Calcifediol



Fontes alimentares e metabolismo da 
vitamina D 

Embora seja denominada vitamina, conceitualmente se 
trata de um pré-hormônio. Juntamente com o parator-
mônio (PTH), atuam como importantes reguladores da 
homeostase do cálcio e do metabolismo ósseo. Em-
bora de maneira insufi ciente, pode ser obtida a partir 
de fontes alimentares, por exemplo, óleo de fígado de 
bacalhau e peixes gordurosos (salmão, atum, cavala), por 
isso, a síntese cutânea endógena, representa a principal 
fonte desta “vitamina” para a maioria dos seres huma-
nos. A vitamina D pode ser encontrada sob as formas de 
ergocalciferol (vitamina D2) e de colecalciferol (vitamina 
D3). A vitamina D2 pode ser obtida a partir de leveduras e 
plantas.(1,2)

Na pele, o precursor é o 7-dehidrocolesterol (7-DHC) 
que durante a exposição solar, sofre uma fragmentação 
fotoquímica para originar o pré-colecalciferol (vitamina 
D3) pela ação dos fótons UVB na epiderme. Segue-se uma 
isomerização dependente da temperatura, que converte 
este intermediário em colecalciferol, que é transportado 
para o fígado pela DBP (proteína ligadora da vitamina D), 
onde ocorre uma hidroxilação do carbono 25, pela enzima 
CYP27B1, levando a formação de 25 hidroxi-vitamina 
D [25(OH)D], por um processo que não é estritamente 
regulado, já que ocorre sem controle, e que depende da 
combinação de suprimentos cutâneos e dietéticos da 
vitamina D.(1,2)

A seguir, a 25(OH)D é transportada para os rins pela DBP, 
onde ocorre a conversão em calcitriol ou 1,25 diidroxi-vi-
tamina D [1,25(OH)2D], que é o metabólito mais ativo e é 
responsável por estimular a absorção de cálcio e fosfato 
pelo intestino. A hidroxilação no rim é estimulada pelo 
PTH e suprimida pelo fósforo e pelo FGF-23. Sua produção 
é controlada estreitamente por retrorregulação, de modo 
a infl uenciar sua própria síntese através da diminuição da 
atividade da 1α-hidroxilase. Este mecanismo refl ete uma 
ação direta da 1,25(OH)2D nos rins; porém, ainda há uma 
ação inibitória sobre a produção de PTH nas paratiroides.
(1,2) A 1α-hidroxilase também pode ser encontrada em ou-

tras células e tecidos, tais como pele, próstata, mama, in-
testino, pulmão, célula β pancreática, monócito e células 
da paratiroide. A 1,25(OH)2D também pode ser sintetizada 
localmente por estas células e tecidos.(1,2)

O receptor da vitamina D (VDR) pertence à superfamília 
dos receptores nucleares dos fatores reguladores da 
transcrição dos hormônios esteroides, ácido retinói-
co, hormônio tiroidiano e vitamina D. Após a ligação da 
1,25(OH)2D com o VDR, este interage com o receptor do 
ácido retinóico, formando um complexo heterodimérico 
(RXR-VDR) que, por sua vez, se liga a sequências espe-
cífi cas do DNA, conhecidas como Elemento Responsivo 
à Vitamina D (VDRE). Os principais órgãos-alvo para a 
1,25(OH)2D são o intestino, o osso, as glândulas paratiroi-
des e o rim. Entretanto, a presença de seus receptores foi 
demonstrada em vários outros tecidos.(1,2)

Funções da vitamina D

 

 

Recomendações atuais

A mensuração da 25(OH)D é recomendada para a avaliação do status de vitamina 
D(1,5,6) em indivíduos com risco para a hipovitaminose D ou naqueles para cuja situação 
clínica seja relevante. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM) e a Sociedade de Medicina Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), 
as principais indicações baseadas em dados de história clínica, exame físico e exames 
complementares para a solicitação do nível sérico de 25(OH)D são: idosos, indiví-
duos com restrição de exposição solar, gestantes, osteoporose, quedas frequentes e 
fraturas, doenças osteometabólicas e infl amatórias, doença renal crônica, pacientes 
pós-bariátricos e portadores de síndromes de má-absorção e usuários de medicações 
que interfi ram no metabolismo da vitamina D (glicocorticoides, anticonvulsivantes, 
antirretrovirais, entre outras).(5,6)

Baseado em dados da literatura, o novo posicionamento em relação aos valores ideais 
da 25(OH)D para a população deverá ser estratifi cado de acordo com a idade e as 
características clínicas individuais, sendo acima de 20 ng/mL é o valor desejável para 
população saudável (até 60 anos) e entre 30 e 60 ng/mL é o valor recomendado para os 
grupos de risco anteriormente citados.(5,6)

Nos casos de defi ciência recomenda-se dose de ataque com colecalciferol na dose de 
50.000 UI/semana ou 7.000 UI/dia durante oito semanas, seguido de uma manutenção 
de 1.000-2.000 UI/dia para os grupos de risco com o objetivo de manter as concentra-
ções de 25(OH)D acima de 30 ng/mL(1). A vitamina D3, quando administrada nas posolo-
gias descritas acima, é bastante segura.(1,2)

Mecanismo de ação do calcifediol 

Em comparação com o colecalciferol, o calcifediol é muito mais polar e por isto é ab-
sorvido pela corrente sanguínea (veia porta). A efi cácia de absorção de colecalciferol é 
boa, mas não completa (média de 79% em indivíduos normais), conforme determinado 
a partir da recuperação de colecalciferol marcado nas fezes. A absorção intestinal de 
calcifediol radiomarcado é de 93% em indivíduos normais e (quase) igualmente efi cien-
te em pacientes com má absorção de gordura grave devido à doença celíaca ou pan-
createctomia e apenas ligeiramente diminuída em pacientes com doença do intestino 
curto. O colecalciferol oral é transportado por quilomícrons e atinge a circulação geral 
após o transporte pela via linfática. O calcifediol oral é absorvido com efi cácia muito 
alta (próximo de 100%), e após absorção intestinal, é transportado diretamente para 
a corrente sanguínea pela veia porta. Essas diferenças explicam o pico mais rápido 
e mais alto dos níveis plasmáticos de calcifediol comparado com colecalciferol após 
ingestão oral aguda.(7)

Além disso, o calcifediol tem maior afi nidade pela proteína de transporte, o que permi-
te uma internalização mais efi ciente dentro do sistema megalina-cubilina. Isto faz com 
que o calcifediol, por suas propriedades farmacocinéticas, seja preferido em situações 
como insufi ciência hepática, insufi ciência renal crônica, má absorção e obesidade. Isso 
se deve à sua maior solubilidade, menor aprisionamento no tecido adiposo, menor 
volume de distribuição, evitando o metabolismo hepático e com mecanismo diferente 
de absorção.(8)

Diferenças farmacocinéticas entre 
colecalciferol e calcidiol

O aumento médio de 25(OH)D sérica (todos os estudos 
combinados) após a ingestão de 1 µg (40 UI) colecalciferol 
por dia foi de 0,612 ± 0,35 ng/ml, enquanto o aumento 
médio foi de 1,9 ± 0,68 ng/ml por micrograma oral de cal-
cifediol. Com base neste cálculo, a potência relativa geral 
do calcifediol oral foi de 3,11 maior quando comparado ao 
colecalciferol oral.(7)

Assim, uma potencial vantagem adicional do calcifediol 
é que o aumento de 25(OH)D é linear e independente da 
valores basais de 25(OH)D. Para resumir, esses estudos 
mostraram que o calcifediol parece ser mais efi caz do 
que colecalciferol (2-6 vezes), e que seu uso resulta em 
um aumento mais rápido de 25(OH)D. Consequentemen-
te, esses aspectos afetam tanto sua absorção intestinal 
quanto o transporte circulante de DBP, bem como a dis-
tribuição de todo o corpo de seu metabólito administra-
do por via oral, exibindo uma meia-vida muito mais curta 
(aproximadamente 10-13 dias) do que o colecalciferol 
parental. O uso de calcifediol pode ser mais custo-efetivo 
em pacientes obesos e naqueles com síndromes de má 
absorção.(9,10,11) Seu uso pode ser benéfi co em pacientes 
que tomam medicamentos que interferem com a enzima 
hepática citocromo P-450 sistema, particularmente dro-
gas corticosteróides ou anticonvulsivantes. Assim, pelo 
menos nestas condições específi cas, calcifediol pode ser 
usado como uma alternativa ao colecalciferol.(9)

Resultados dos principais estudos clínicos 
com calcifediol

O ensaio clínico de 1 ano, fase III-IV, duplo-cego, randomi-
zado, controlado e multicêntrico de Pérez-Castrillón et al. 
avaliou 298 mulheres na pós-menopausa defi cientes de 
vitamina D com relação à efi cácia e segurança com os se-
guintes esquemas: calcifediol 266 mcg/mês por 12 meses, 
calcifediol 266 mcg/mês por 4 meses seguido de placebo 
por 8 meses e colecalciferol 25.000 UI/mês por 12 meses. 
No mês 4, 35,0% das participantes tratadas com calcifediol 
e 8,2% daquelas tratadas com colecalciferol atingiram 
níveis séricos de 25(OH)D acima de 30 ng/ml (p < 0,0001), 

sendo que a diferença mais notável foi observada após o 
primeiro mês de tratamento (alteração média ± desvio pa-
drão = 9,7 ± 6,7 e 5,1 ± 3,5 ng/ml em pacientes tratados com 
calcifediol e colecalciferol, respectivamente).(12)

Shieh et al. avaliaram 35 adultos com mais de 18 anos de 
idade com níveis de 25(OH)D<20 ng/mL que receberam 60 
mcg (2400 UI)/d de colecalciferol ou 20 µg/d de calcife-
diol. Em 4 semanas, 87,5% dos participantes do grupo 
calcifediol tinham níveis totais de 25(OH)D≥30 ng/mL, em 
comparação com 23,1% dos participantes do grupo cole-
calciferol (P = 0,001), independentemente da raça/etnia.(13)

Gonelli et al. avaliaram 50 mulheres osteopênicas/osteo-
poróticas com níveis séricos de 25(OH)D entre 10 e 20 ng/
ml que foram randomizadas para um tratamento de 6 
meses com calcifediol oral 20 µg/dia ou 30 µg/dia. O pico 
de aumento dos níveis de 25(OH)D foi alcançado após 90 
dias de tratamento no grupo 1 (59,3 ng/ml) e após apenas 
60 dias no grupo 2 (72,3 ng/ml); posteriormente, em ambos 
os grupos, os níveis de 25(OH)D mostraram uma tendência 
à estabilização. Após 30 dias, todos os pacientes tratados 
com 30 µg/dia apresentaram valores de 25(OH)D > 30 ng/
ml. Além disso, o tratamento de 6 meses com calcifediol 
na dose de 30 µg resulta em um aumento modesto, mas 
signifi cativo, na força do membro superior.(14)

Conclusões

O calcifediol oral apresenta algumas vantagens 
para a suplementação oral em comparação com 
o colecalciferol. Primeiramente, os resultados 
dos estudos mostram que o calcifediol oral leva a 
aumento mais rápido e aumento signifi cativo da 
concentração sérica 25(OH)D em comparação com 
colecalciferol oral. Em segundo lugar, o calcife-
diol oral é mais potente que o colecalciferol, de 
modo que dosagens mais baixas são necessárias. 
Terceiro, o calcifediol oral tem uma taxa mais alta 
de absorção intestinal e isso pode ter benefícios 
importantes no caso de diminuição da capacidade 
de absorção intestinal. Além disto, uma vantagem 
potencial do uso oral calcifediol é uma curva dose-
-resposta mais linear, enquanto uma maior inges-
tão de colecalciferol não resulta em um aumento 
linear nas concentrações séricas de 25(OH)D.2 3 4
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A vitamina D tem importantes ações relacionadas à 
esfera ósteo-muscular; promovendo a maior absorção de 
cálcio no intestino, modulando a secreção de PTH e a 
promovendo a melhor função muscular.(1) No tratamento 
da osteoporose, a adequação de cálcio e vitamina D é 
fundamental para que as medicações anti-osteoporose 
possam ter sua eficácia esperada.(3)

As ações não-ósseas da vitamina D são muito pesquisa- 
das hoje, e vale destacar a importante revisão sistemáti- 
ca de meta-análises de estudos de intervenção de Autier 
et al. que mostrou benefícios em redução da mortalidade 
em pacientes com câncer, risco de parto prematuro e
pré-eclâmpsia em grávidas; melhora da função muscular 
e parâmetros respiratórios, além de prevenção de infec- 
ções respiratórias principalmente em indivíduos deficien- 
tes [25(OH)D<20 ng/mL].(4)


