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CÁLCIO E 
VITAMINA D
O que precisa saber

•  O cálcio e a vitamina D são 
fundamentais para manter ossos 
fortes e saudáveis

• A principal fonte de cálcio são 
os produtos lácteos - 3 porções 
diárias de leite, iogurtes ou queijo 
são suficientes para assegurar um 
bom aporte de cálcio, na maioria 
das pessoas

• A produção de vitamina D no 
nosso organismo depende da 
exposição solar - recomenda-se        
a exposição da face, decote, 
braços e mãos durante cerca de 
15-30 minutos diários, evitando as 
horas de maior calor 

• Deve iniciar suplementos de 
cálcio e de vitamina D apenas 
quando prescritos pelo seu 
médico

MENSAGENS-CHAVE

É essencial assegurar um bom aporte de 
cálcio e vitamina D durante todas as fases 
da vida. Nas crianças a deficiência severa 
de vitamina D resulta numa mineralização 
inadequada do osso resultando em 
alterações no crescimento e deformidades 
ósseas, Raquitismo, condição a que nos 
adultos se chama de Osteomalácia. 

PORQUÊ FALAR DE 
CÁLCIO E VITAMINA D?
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Em países desenvolvidos estas duas situações são raras, 
mas défices mais ligeiros são comuns e podem predispor 
a Osteoporose. 

A osteoporose é uma doença crónica caracterizada 
pela redução da massa óssea que resulta no aumento 
do risco de fraturas. Em Portugal a prevalência desta 
doença foi estimada em 10,2%, aumentando com a 
idade e no sexo feminino após a menopausa. A fratura 
da anca, uma consequência grave da Osteoporose, é 
responsável por um aumento na mortalidade e por uma 
redução importante na qualidade de vida. 

A prevenção desta doença comum e grave passa 
pelo adequado aporte de cálcio, fundamental para a 
mineralização do osso e boa função muscular e nervosa, 
e de vitamina D que é responsável pela absorção de 
cálcio no intestino mantendo estáveis os seus valores no 
sangue, tendo também um papel na saúde muscular e 
redução do risco de quedas.

A grávida deve também assegurar normais níveis de 
vitamina D, podendo a sua deficiência resultar em 
crianças com baixa massa óssea ao nascimento.
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O cálcio está presente em maior quantidade no 
leite e derivados. A dose diária recomendada 
varia mas em adultos ronda os 1300 mg/dia

Os produtos lácteos são a principal fonte de 
cálcio e três porções destes por dia (leite, iogurtes 
ou queijo) são o suficiente para manter um bom 
aporte. A tabela 1 mostra a quantidade de cálcio 
disponível em várias fontes.

A biodisponibilidade do cálcio em outras fontes  
é reduzida e pode ser impossível atingir um 
bom aporte através de uma dieta que exclua 
os laticínios. Se há suspeita de intolerância à 
lactose, devem ser testadas fórmulas sem lactose.

COMO ASSEGURAR UM 
BOM APORTE DE CÁLCIO  
E VITAMINA D?

PRODUTO

Tabela 1 - Quantidade de cálcio dos alimentos

QUANTIDADE  DE CÁLCIO

Leite meio-gordo (250 ml)

1 Iogurte (125 g)

1 Fatia queijo (18 g)

1 Ovo

1 Folha couve galega

1 Chávena de bróculos

1 Laranja

4 Figos Secos

Tofu (100 g)

Sardinhas assadas (1)

300 mg

160 mg

142 mg

50 mg

280 mg

200 mg

45 mg

506 mg

510 mg

430 mg

O nível de vitamina D é avaliado inicialmente  
(25 OH- vitamina D sérica), em especial em grupos em 
risco de deficiência (idosos, obesos, insuficientes renais, 
insuficientes hepáticos, doentes com síndromes de má 
absorção). 

Não está definido claramente qual o aporte ótimo de 
vitamina D, até porque a quantidade de vitamina D 
sintetizada com a exposição solar é variável. 

Muitos países recomendam 200 UI/dia para crianças  
e jovens e 400 a 600 UI/dia para adultos e idosos. 

Contudo, para atingir valores considerados aceitáveis 
atualmente (25-OH-vitamina D sérica >30 ng/mL), um 
adulto idoso tem que ter, em média, um aporte de 
pelo menos 800 a 1000 UI de vitamina D.

A absorção da vitamina D depende muito da forma 
como é tomada, pelo que deve seguir à risca as 
instruções do seu médico. 

Relativamente à vitamina D, e ao contrário das outras 
vitaminas cuja principal fonte é a alimentação, a maior 
parte desta vitamina é sintetizada na pele (sob a forma 
de um percursor que será depois ativado no fígado  
e no rim) através da exposição solar (raios UVB). 

O aporte da dieta é reduzido e proveniente de alimentos 
como o óleo de fígado de bacalhau e alguns peixes 
como o salmão, atum ou sardinhas.

Deve ser promovida a exposição solar frequente (face, 
decote, braços e mãos durante cerca de 15-30 minutos 
diários), de modo a estimular a produção de vitamina D.

No entanto há muitos factores que 
influenciam a quantidade de raios UVB que 
chegam à pele, como a estação do ano, 
a cor da pele e a utilização de protetores 
solares. 

Os níveis desta vitamina devem ser 
avaliados e corrigidos com aumento da 
exposição solar ou através de suplementos 
se necessário, em especial em doentes a 
fazer tratamento para a Osteoporose. 

Deve iniciar suplementação apenas quando 
prescrito pelo seu Médico.

Há estudos que nos apontam para aumentos de 
massa óssea inferiores com a suplementação de 
cálcio, pelo que a fonte da dieta deve ser a preferida. 

A suplementação de cálcio é indicada até perfazer 
a dose diária recomendada em:

• Doentes cuja dieta seja insuficiente

• Doentes com alteração da absorção intestinal

• Doente sob tratamento para a Osteoporose. 

A suplementação de vitamina D  
é também recomendada quando  
em níveis inadequados. 

DEVO INICIAR 
SUPLEMENTOS DE 
CÁLCIO E VITAMINA D?
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