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 Direcção-Geral da Saúde Circular Informativa
 

Assunto: Orientação técnica sobre suplemento de Cálcio e 
Vitamina D em pessoas idosas 

Nº: 13/DSCS/DPCD/DSQC 
DATA: 01/04/08 

 
Para: Para conhecimento dos médicos e enfermeiros do Sistema Nacional de Saúde 

 
Contacto na DGS: Direcção de Serviços de Cuidados de Saúde - Divisão de Prevenção e Controlo da 

Doença / Direcção de Serviços da Qualidade Clínica 
 

 

Dando cumprimento às estratégias consignadas no Programa Nacional Contra as Doenças 
Reumáticas, publicado pela Circular Normativa da Direcção-Geral da Saúde n.º 12/DGCG, de 2 
de Julho de 2004, foi elaborada, sob a coordenação científica do presidente da comissão de 
coordenação nacional do referido Programa, Prof. Doutor. Jaime Branco, a presente orientação 
técnica, dirigida aos médicos e enfermeiros do sistema nacional de saúde. 

 

CONTEXTO 

A osteoporose é uma doença esquelética sistémica, que se caracteriza pela diminuição da massa 
óssea e por uma alteração da qualidade microestrutural do osso, que levam a uma diminuição da 
resistência óssea e consequente aumento do risco de fracturas, sendo estas mais frequentes nas 
vértebras dorsais e lombares, na extremidade distal do rádio e no fémur proximal. 

Ocorreram em 2006, em Portugal, 2640 fracturas vertebrais e 9523 fracturas do colo do fémur, as 
quais, para além de consumirem cerca de 52 milhões de euros em cuidados hospitalares, são uma 
importante causa de morbilidade e mortalidade. De facto, os doentes com fractura do fémur 
proximal têm uma mortalidade estimada entre 20% e 30% no ano seguinte à fractura e apenas 
15% dos doentes com fractura do colo femoral recuperam a capacidade funcional prévia, ficando 
cerca de 40% com incapacidade grave. 

A osteoporose é, assim, uma importante causa de incapacidade da pessoa idosa e, ao provocar 
diminuição da resistência óssea, condiciona o aparecimento de fracturas por traumatismos de 
baixa energia. 

Na pessoa idosa, a ingestão de vitamina D e de cálcio na dieta diminui, o que também acontece 
com a eficiência da produção endógena de calcitriol. 

Com o processo de envelhecimento, a absorção intestinal de cálcio e a sua reabsorção tubular 
renal vão-se reduzindo e verifica-se uma menor capacidade de adaptação a dietas com baixo teor 
cálcico. 

A deficiência dos níveis plasmáticos de vitamina D induz o aumento da secreção de paratormona 
que, por sua vez, provoca uma perda óssea excessiva na pessoa idosa devido ao incremento da 
reabsorção óssea. 

 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 

1. Um limiar aceitável abaixo do qual se considera haver défice de vitamina D é 
representado como 50 mmol/l de 25-hidroxivitamina D [25 (OH) D3] ou calcidiol. 
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2. Os valores recomendados para a ingestão diária de cálcio são muito variáveis, como é, 
também, muito diversa, de país para país, a quantidade de cálcio ingerida diariamente na 
dieta tipo. Estes factos tornam difícil indicar a suplementação de cálcio de forma 
generalizada, pelo que esta apenas se recomenda: 

a) nas populações com risco major de osteoporose1; 

b) nos indivíduos osteopénicos (-2,5 < T < -1)2; 

c) em doentes osteoporóticos (T ≤ -2,5 ou, pelo menos, 1 fractura de fragilidade)3. 

3. A idade é uma determinante muito importante do risco de fractura. Portanto, devido ao 
seu risco acrescido de fracturas: 

a) as pessoas com mais de 65 anos têm indicação para realizar suplementação com 
cálcio e vitamina D; 

b) as mulheres com idade mais jovem, mas com risco aumentado de osteopénia 
devem, também, receber este suplemento, de acordo com o seu estado geral; 

c) o suplemento de vitamina D deve ser suficiente para assegurar que os níveis de 25 
(OH) D3 atinjam o valor acima mencionado. 

4. É aconselhável associar o cálcio à vitamina D. Esta é mais efectiva quando administrada 
por via oral em doses de 700 a 800 UI diárias. 

5. A dose de cálcio suplementar à dieta deve depender da ingestão basal, podendo variar, no 
total, entre os 1.000 e 1.200 mg diários. 

6. As doses tóxicas de vitamina D são muito superiores às recomendadas na presente 
orientação técnica. 

7. O suplemento com vitamina D deve ser evitado em doentes imobilizados, devido ao risco 
de litíase renal. 

8. O suplemento com vitamina D e cálcio deve ser realizado com precaução: 

a) nos doentes com insuficiência renal, devido ao risco de hipercalcémia, que agrava 
a função renal; 

b) em doentes cardíacos, devido à potencial acentuação do efeito dos digitálicos. 

9. Os suplementos de cálcio podem originar efeitos adversos gastro-intestinais, como 
diarreia, obstipação, flatulência, epigastralgias e náuseas. 

10. O suplemento com cálcio e vitamina D nas pessoas idosas não substitui o tratamento 
com fármacos antiosteoporóticos, quando necessários (p. ex. bifosfonatos, calcitonina de 
salmão, ranelato de estrôncio, raloxifeno, teriparatide). 

                                            
1 São factores de risco major para a osteoporose: idade > 65 anos; fractura vertebral prévia; fractura de fragilidade 
depois dos 40 anos; história de fractura da anca num dos progenitores; terapêutica corticóide sistémica com mais de 
3 meses de duração; menopausa precoce (< 40 anos); hipogonadismo; hiperparatiroidismo primário; propensão 
aumentada para quedas. 
2 Classificação da OMS baseada no Índice T (T-score). O Índice T indica o número de desvios padrão acima ou 
abaixo da média de densidade de massa óssea do adulto jovem. 
3 Ibidem 
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11. Nas pessoas com idade > 65 anos com osteoporose é recomendada a combinação do 
suplemento com cálcio e vitamina D ao tratamento com fármacos antiosteoporóticos. 

 

Nota: É revogado, pela presente Circular, o sub-capítulo “Estabilização ou diminuição das 
perdas ósseas”, página 29 da Orientação Técnica N.º 13/Direcção-Geral da Saúde/2003 
intitulada “Fracturas da Extremidade Proximal do Fémur no Idoso – Recomendações para 
Intervenção Terapêutica”. 

 

 

 

O Director-Geral da Saúde 
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