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A deficiência de vitamina D é um problema de 
saúde pública em todo o mundo, que abrange 

todas as faixas etárias, de crianças a adultos. Natu-
ralmente, à medida que envelhecemos, a nossa 
capacidade de absorver vitamina D também dimi-
nui. A principal fonte de vitamina D para os seres 
humanos vem diretamente da exposição à luz solar, 
concomitantemente à toma de alimentos que con-
têm, por si só, doses insuficientes. A luz solar direta 
diminuiu na sociedade moderna com o aumento do 
número de empregos em escritórios. Estudos epi-
demiológicos mostraram, recentemente, que cerca 
de 70% da sociedade tem deficit de vitamina D nos 
dias que correm(1).

Naturalmente, a síntese endógena de vitamina D 
ocorre na pele e é limitada ao período de exposi-
ção solar. A vitamina D é uma hormona esteroide 
que é adquirida através da dieta ou sintetizada na 
pele a partir do colesterol quando recebe exposição 
solar adequada. As ondas ultravioleta B transfor-
mam 7-desidrocolesterol em colecalciferol (vitami-
na D3). Para atingir a sua forma ativa, a vitamina D 
sofre outras transformações no fígado (em calcidiol 
25-hidroxivitamina D3 (25-OHD3)), que é o meta-
bolito mais importante da vitamina D. A próxima 
etapa de transformação ocorre no rim, onde o cal-
cidiol (25-OHD3) é transformado na forma ativa da 
vitamina D, calcitriol (1,25-dihidroxicolecalciferol). 
O calcitriol serve como um fator de transcrição de 
genes para proteínas alvo e, portanto, pertence a 
uma ampla gama de hormonas. É por essa razão 
que a vitamina D é considerada uma pré-hormona 
e não uma vitamina(2-3).

Após sua identificação, foi reconhecida a relação 
entre a vitamina D e a hormona da paratiroide, bem 
como seu papel na regulação da hemostasia mine-
ral e óssea. Nesse processo, a forma ativa da vita-
mina D, ou seja, o calcitriol, tem como alvo dife-
rentes mecanismos para manter o nível de cálcio. 
Além disso, ativa a formação e regeneração óssea, 
apoiando a diferenciação celular e aumentando a 
concentração sérica de cálcio e fosfato(4). Estudos 
demosntraram que a vitamina D estimula a ativida-
de dos osteoclastos e aumenta a produção extrace-
lular da matriz de proteínas pelos osteoblastos. Uma 
das doenças bem conhecidas e precoces que resul-

tam da deficiência de vitamina D é o raquitismo em 
crianças (e a osteomalacia em adultos), caracteriza-
da por um grave distúrbio de mineralização(5). Por 
essa razão, muitos estudos focaram-se em relacio-
nar o papel da vitamina D na saúde óssea. Além 
disso, ganhou importância crescente no tratamento 
de pacientes que sofrem de osteoporose. 

A deficiência de vitamina D é mais conhecida e 
associada em mulheres que sofrem de osteoporo-
se e menopausa. No entanto, são poucos os que 
fazem a ponte e entendem o seu papel significati-
vo e substancial em várias outras doenças: depres-
são, demência, doença de Alzheimer, asma, cancro, 
doenças cardiovasculares, diabetes e entre outras. É 
importante também destacar outras funções fisioló-
gicas, como a força muscular, a coordenação neuro-
muscular e a libertação de hormonas que são, jun-
tamente com o reforço do nosso sistema imunitário, 
prejudicadas por este deficit(6-8).

Na última década, vários estudos demostraram 
o papel crucial da vitamina D na saúde geral e a 

sua ampla gama de funções em todo o corpo(4). 
Vários estudos relataram a influência da vitamina D 
na prevenção de doenças crónicas e na redução da 
prevalência de doenças cardiovasculares e metabó-
licas, como diabetes mellitus(6). Além disso, muitos 
estudos analisaram o seu impacto no sistema imu-
nológico e mostraram a sua capacidade de reduzir 
a inflamação e apoiar a regeneração em diferentes 
estudos pré-clínicos e clínicos(9). Nesse contexto, a 
vitamina D também mostrou um impacto benéfi-
co na prevenção de doenças bacterianas e virais 
infecciosas, como influenza(10) entre outras infec-
ções agudas do trato respiratório(11). Além do papel 
clássico da vitamina D na saúde óssea, também se 
destaca pelas suas importantes características imu-
nológicas.

Mais recentemente, a deficiência de vitamina D 
tem sido associada a um aumento de até 300% no 
fracasso do implante dentário, entre outras asso-
ciações como complicações relacionadas à prótese 
dentária(12-19).

Fig. 1. Imagem esquemática da síntese de vitamina D.
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coletadas taxas de fracasso do implante, além de 
outras complicações conhecidas associadas à falha 
do implante dentário, como tabagismo e a perio-
dontite generalizada. Neste estudo, foi observado 
que o tabagismo intenso (definido como 15 cigarros 
por dia) estava associado a um aumento de aproxi-
madamente 50% do fracasso precoce do implante. 
A periodontite generalizada, também foi associa-
da a um aumento aproximado de 50% do fracasso 
do implante dentário. Curiosamente, a deficiência 
severa de vitamina D (definida como níveis séricos 
<10ng / mL) foi relacionada com um aumento de 
quase 300% nas taxas gerais do fracasso do implan-
te quando comparada aos controlos(14).

As conclusões deste estudo demonstram a neces-
sidade de testes, e a toma de suplementação antes 
da colocação e durante manutenção após a coloca-
ção do implante dentário(14).

A vitamina C e os antioxidantes 
também tem um papel importante na 
cicatrização em medicina dentária 

Além das deficiências relacionadas ao osso, vários 
fatores adicionais podem prejudicar a cicatrização 
de feridas, como a infeção encontrada na doen-
ça periodontal, má alimentação, envelhecimento, 
diabetes, consumo excessivo de álcool, tabagis-
mo, stress e comprometimento do estado nutricio-
nal(24-26). Nos últ imos anos, espécies reativas de oxi-
génio (EROs) têm chamado à atenção por causa do 
seu papel central na progressão de muitas doenças 
inflamatórias(27). A produção excessiva de ERO causa 
um dano oxidativo, que tem mostrado ser uma das 
principais causas de feridas crónicas que não cicatri-
zam e da degeneração tecidual(28,29).

Para combater o stress oxidativo, todas as células 
do corpo requerem um stock intrínseco de molé-
culas conhecidas como “antioxidantes”, que evi-
tam danos nos tecidos(30). Quando esse equilíbrio é 
alterado, altos níveis e a atividade de ERO causam 
danos no DNA, danos nas proteínas e peroxidação 
lipídica. Isso leva a problemas de cicatrização de 
feridas e muitas doenças degenerativas crónicas de 
longo prazo e inflamação do tecido do corpo inteiro, 
que estão ligadas a doenças comuns, como demên-
cia e vários tipos de cancro. 

Infelizmente, uma grande percentagem da popu-
lação hoje sofre de deficiências de vitaminas e 
minerais diretamente ligadas aos níveis de antio-
xidantes. Como resultado, é claro que, antes de 
qualquer cirurgia sobretudo complexa, são indis-
pensáveis programas de suplementação de vitami-
nas   para ajudar a melhorar os níveis do paciente 
antes da cirurgia, e assim evitar falhas e / ou atraso 
na cicatrização de feridas. Além disso, melhorar os 
níveis de antioxidantes dos pacientes continua a ser 
uma tarefa relativamente fácil e económica.

A vitamina C é, talvez, um dos antioxidantes mais 
conhecidos e tem uma função primária como eli-
minador de radicais e na síntese da hidroxilação do 
colágeno em humanos(31). Também contribui para a 
defesa imunológica, apoiando várias funções celu-
lares do sistema imunológico inato e adaptativo. A 
deficiência de vitamina C tem como resultado uma 
imunidade prejudicada e maior suscetibilidade a 
infeções(32). A vitamina C é encontrada em muitas 
frutas e vegetais naturais, mas a população perma-
nece relativamente deficiente, devido ao mau esta-
do nutricional encontrado em muitos pacientes.

Outras vitaminas importantes incluem flavonói-
des: compostos polifenólicos encontrados em plan-
tas conhecidas por conter antioxidantes potentes, 
além de propriedades anti-inflamatórias, antialér-
gicas e antitumorais(33). Além disso, o complexo de 
vitamina B(34), carotenóides (vitamina A), magné-
sio(35,36), zinco(37), manganês e selénio são apenas 
alguns minerais e vitaminas importantes que aju-
dam na cicatrização de feridas. É importante men-
cionar que, com a população cada vez mais defi-
ciente em vitaminas / minerais essenciais, a sua 
relação particular com possíveis complicações / 
falhas do implante ainda necessita mais estudos. 
Até ao momento, apenas foi descrito um forte vín-
culo entre a deficiência de vitamina D e a perda pre-
coce do implante, mas resta saber se existem outras 
relações.

O papel da Vitamina D em doenças 
infeciosas

A função imunomoduladora da vitamina D e o 
seu impacto no sistema imunológico refletem o seu 
potencial papel na defesa de doenças infeciosas. Por 
essa razão, houve um crescente interesse direciona-
do à influência do nível de vitamina D na prevalência 
e incidência de doenças infeciosas(38-75). A sua poten-
cial capacidade anti-infeciosa fez com que a vitamina 
D fosse um candidato favorável na terapia adjuvante 
em inúmeras doenças infeciosas. Uma revisão siste-
mática destacou a correlação entre a deficiência de 
vitamina D e o estado de pacientes com hepatite B 
crónica(44). Além disso, foi demonstrado que um baixo 
nível de vitamina D está associado a uma alta carga 
viral da hepatite B. Outro estudo mostrou que varian-
tes genéticas na via metabólica da vitamina D estão 
envolvidas na infeção pelo vírus da hepatite C(76),. 
Investigações mais recentes sugerem que a vitamina 
D pode inibir a infeção causada pelo herpes nas célu-
las epiteliais orais, regulando a expressão génica de 
moléculas de defesa como LL - 37(77). Alguns estudos 
também revelaram o impacto preventivo, já mencio-
nado, da suplementação de vitamina D na redução 
de infeções causadas pela influenza na infância(54). 
Além disso, vários estudos destacaram o impacto 
positivo da vitamina D em pacientes infetados pelo 

vírus da imunodeficiência humana 1 (HIV1)(78). Outros 
estudos sugeriram que os microRNAs regulados pela 
vitamina D podem ter um impacto protetor na infe-
ção do vírus da dengue(79,80).

Outro estudo demostrou que os pacientes que 
desenvolveram pneumonia apresentaram um nível 
de vitamina D muito menor do que o grupo sau-
dável(81). Curiosamente, o polimorfismo do recetor 
de vitamina D foi questionado numa metanálise 
recente pela sua correlação com o risco de infe-
ções virais(82). Com base nesses dados, uma revisão 
publicada recentemente investigou o papel poten-
cial da vitamina D na atual pandemia de COVID-19, 
pois este vírus também pertence à família de vírus 
encapsulados(43). A Agência Europeia de Segurança 
Alimentar concluiu que são seguras doses diárias de 
vitamina D de até 10.000 UI(47).

Quais são as doses de vitamina D 
recomendadas no paciente adulto? 

Ao longo dos anos, foram descritas diferentes 
doses para aumentar o nível de vitamina D para 
obter um melhor estado de saúde. Muitos autores 
recomendaram uma dose diária mais alta do que as 
diretrizes de autoridade correspondentes. A maio-
ria das diretrizes estava comprometida com a saú-
de óssea. No entanto, muitos estudos provaram ou 
sugeriram um papel importante da vitamina D na 
saúde não esquelética. Com base nos resultados, 
sugere-se uma suplementação diária com doses 
adequadas, em vez de suplementação com interva-
lo com uma dose alta(83). Um estudo clínico mostrou 
que, após aumentar o nível de vitamina D para o 
intervalo necessário, uma dose diária de 2000 UI 
era insuficiente para manter o nível de vitamina D 
necessário por um longo período de tempo(84).

É recomendada uma dose diária individualizada 
de vitamina D, de acordo com a necessidade do 
paciente. Um nível de vitamina D <40 ng/ml requer 
uma ingestão diária de 10.000 UI para aumen-
tar rapidamente os níveis para 40-80ng/ml. Esta 
dose foi cuidadosamente investigada e demonstrou 
ser segura(43,47,52). Para manter um nível saudável 
de vitamina D (40–80ng/ml), recomenda-se uma 
dose diária de 5000 UI. Nos casos em que o inter-
valo recomendado de 40 e 80ng/ml é excedido, 
a ingestão diária de vitamina D deve ser reduzida 
para 1000 UI. Estudos revelam que a associação da 
vitamina D3 à vitamina K2 pode ser benéfica para o 
organismo, uma vez que a vitamina D3 garante que 
o cálcio seja absorvido facilmente e o K2 (MK-7) ati-
va a proteína osteocalcina, responsável por integrar 
o cálcio ao osso(85,86). Finalmente, o 25 (OH) D deve 
ser monitorado a cada três meses para avaliar as 
diferenças individuais no metabolismo da vitamina 
D e permitir um ajuste individual adicional da dose 
de acordo com a necessidade do paciente(86).
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Conclusões
A vitamina D continua a ser uma das deficiências 

vitamínicas mais prevalentes, e que tem uma liga-
ção direta com a hemóstase e remodelação do teci-
do ósseo. É importante destacar que a vitamina D 
também está ligada ao sistema imunológico, através 
do qual biomateriais introduzidos no corpo (princi-
palmente nos ossos), como implantes dentários, 
podem ficar comprometidos quando é diagnosticada 
uma deficiência de vitamina D. Este artigo destaca 
o facto de que estudos recentes demonstraram um 
aumento adicional significativo no fracasso precoce 
de implantes dentários quando os níveis de vitami-
na D são baixos, e que a vitamina D é uma potencial 

ajuda na resistência do contágio de doenças infecio-
sas como o COVID-19. Além disso, a secção sobre a 
suplementação é discutida como um meio para aju-
dar os pacientes na recuperação tanto pré como pós-
-cirurgicamente, mas sobretudo no caso de pacien-
tes que revelam ter baixos níveis de vitamina D. n

Fig. 2. Esquema das doses de vitamina D recomendadas pelo 
Professor Dr. Ghanaati.


