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Introdução: A hipovitaminose D está diretamente 

relacionada ao distúrbio do metabolismo ósseo, sendo fator 

de risco importante para a osteoporose e fraturas1. Estudos 

recentes tem avaliado também a associação entre 

hipovitaminose D e diversas doenças crônicas tais como 

doenças cardiovasculares2,3, autoimunes (esclerose 

sistêmica4, artrite reumatóide5, esclerose múltipla13 e 

diabetes mellitus tipo 16), neoplasias e distúrbios 

neuropsiquiátricos7, tendo em vista o papel anti-inflamatório 

e imunomodulador da vitamina D (vitD)14. A deficiência de 

vitD pode ocorrer por baixa ingesta/absorção, exposição 

solar reduzida, aumento do catabolismo hepático ou redução 

da produção endógena. A necessidade média diária de vitD 

no adulto é de 1.000 UI.  Embora não haja consenso sobre o 

nível sérico ideal, a insuficiência de vitD é definida 

geralmente por concentração sérica de 25-hidroxivitamina D 

inferior a 30 ng/dL, sendo que níveis inferiores a 20 ng/dL 

são classificados como deficiência. Dessa forma, estima-se 

que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo tenham 

insuficiência ou deficiência de vitD7. A hipovitaminose D 

tornou-se um problema de saúde pública e, por isso, a 

suplementação deste composto tem sido mais rotineira na 

prática clínica. Os casos de intoxicação por vitD também 

tornaram-se mais frequentes, muitas vezes associados a 

ingestão diária de doses elevadas desta vitamina, seja por 

erros de formulação ou prescrição9,10,11. Os sintomas da 

intoxicação aguda decorrem da hipercalcemia e incluem 

confusão mental, poliuria, polidipsia, anorexia, vômitos e 

fraqueza muscular, podendo evoluir para insuficiência renal.   

 

Objetivos: relatar dois casos de intoxicação por vitD, 

ressaltando a investigação diagnóstica e evolução após a 

terapêutica instituída. 



Métodos: relato de caso. 

 

Resultados/Descrição do caso: 

Caso 1: JFC, feminina, 23 anos, em acompanhamento por 

esclerose múltipla tratada com natalizumab há 18 meses e 

vitD 1.000 UI/dia há 3 meses. Admitida no pronto socorro (PS) 

com queixa de náuseas, vômitos refratários e epigastralgia há 

10 dias. Ao exame apresentava-se desidratada, com ataxia 

axial e apendicular anteriormente presentes. Exames 

laboratoriais evidenciaram hipercalcemia e insuficiência renal 

aguda, com PTH suprimido e fosfato dentro dos limites da 

normalidade (Tabela 1). Tratada com hidratação venosa 

vigorosa e diuréticos. A dosagem de 25-hidroxivitamina D 

resultou em 160ng/mL (toxicidade quando superior a 

100ng/mL), confirmando intoxicação por vitD. 

 

Caso 2: VSF, masculino, 37 anos, previamente hígido, referia 

que em consulta de rotina em outro serviço tinha sido 

diagnosticado com deficiência de vitD, sendo então prescrito 

vitD 20.000 UI/dia e vitamina A 1.000 UI/dia há 30 dias. 

Admitido no PS com queixa de náuseas, vômitos, inapetência 

e emagrecimento de 6Kg há 20 dias. Ao exame apresentava-se 

desidratado, sem outras alterações. Exames laboratoriais 

evidenciaram hipercalcemia com insuficiência renal aguda 

(Tabela 2). Feita hipótese diagnostica de intoxicação por vitD 

devido a alta dose consumida diariamente e iniciado 

tratamento com hidratação venosa vigorosa e diuréticos com 

melhora do quadro, sem necessidade de hemodiálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão: os dois pacientes relatados  apresentaram boa 

evolução clínica e laboratorial após a  suspensão da 

suplementação de vitD, hidratação e diuréticos, com redução 

dos níveis de cálcio sérico e melhora da função renal.  



A ingestão diária máxima de vitD não é bem definida, 

podendo variar de acordo com idade, nível sérico de vitD e 

comorbidades, sendo essencial a dosagem periódica para 

ajuste de dose durante o tratamento. Casos de intoxicação 

por vitD, apesar de ainda raros, tornaram-se mais frequentes 

devido a maior suplementação do composto, sendo esta uma 

etiologia que deva ser considerada nos diagnósticos 

diferenciais de hipercalcemia12. 
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