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Resumo 

A esclerose múltipla ou EM é uma enfermidade inflamatória, de caráter 

autoimune, crônica e degenerativa que afeta o sistema nervoso central, 

caracterizada pela destruição (desmielinização) da bainha de mielina do trato 

nervoso. A utilização medicamentosa da vitamina D como tratamento para a 

EM é um assunto ainda em discussão, embora estudos venham encontrando 

relação dessa vitamina como fator de proteção contra essa patologia. O vigente 

trabalho tem como objetivo descrever os diferentes resultados das intervenções 

com a suplementação de vitamina D na esclerose múltipla. A pesquisa de 

revisão bibliográfica coletou dados através de 212 artigos,  publicados no 

idioma português, entre 2000 e 2017 através das palavras-chave: esclerose 

múltipla, vitamina  D,  alimentação, suplementação, onde foram selecionados 

08 artigos que estão classificados em 03 categorias temáticas: qualidade de 

vida em portadores de EM, função da vitamina D e suplementação da vitamina 

D. Concluiu-se ao final desse trabalho, que o uso da vitamina D, por estar 

ligado à queda das doenças autoimunes da EM, vem apresentando bons 

resultados como forma de prevenção e recuperação dos pacientes. No entanto, 

apesar de estudos que vêm encontrando resultados favoráveis a esses efeitos, 

não existe um consenso na comunidade médica sobre fatores como dosagem 

segura a ser utilizada para se atingir o resultado imunomodulador desejado, e o 

assunto ainda é tratado como experimental pelos órgãos de saúde pública no 

Brasil. 

Palavras-chave: esclerose múltipla, vitamina D, suplementação e alimentação. 

Abstract 

A multiple sclerosis or MS is an autoimmune, chronic and degenerative 
inflammatory disease that affects the central nervous system, characterized by 
the destruction (demyelination) of the myelin sheath of the nervous tract. The 
use of vitamin D as a treatment for MS with a subject still under discussion, 
although there are vectors found in relation to vitamin as a protection factor 
against this pathology. The present study aims to describe the different results 
of interventions with vitamin D supplementation in multiple sclerosis. A 
bibliographic review survey collected data through 212 articles, published 
without language, between 2000 and 2017 through the keywords: multiple 
sclerosis, vitamin D, diet, supplementation, where we selected 08 articles that 
are classified in 03 thematic categories: quality of life in patients with MS, 
function of vitamin D and supplementation of vitamin D. It was concluded at the 
end of the work, which is vitamin D, because it is linked to the fall of the 
autoimmune diseases of MS, has been presenting good results as a form of 
prevention and recovery of patients. However, despite studies that have found 
favorable results to these effects, there is no consensus in the medical 
community about factors such as safe dosage being used for the desired 
immunomodulatory result, the problem is still treated as experimental by the 
public health organs in Brazil. 
 
Key words: multiple sclerosis, vitamin D, supplementation and feeding. 
    
 
                                                                                            
 



 

1. Introdução 
  
A esclerose múltipla (EM) é uma doença inflamatória, autoimune, crônica e 
degenerativa que afeta o sistema nervoso central, ocasionando redução da 
capacidade física e intelectual dependendo do seu grau de severidade. Ela é 
caracterizada pela destruição da bainha de mielina do trato nervoso 
(desmielinização). Mais comum em adultos jovens de 20 a 40 anos, sendo 
mais frequente no sexo feminino (1). 
A EM é mais frequente nos EUA e nos países da Europa e mais incomum nas 
regiões tropicais. No Brasil, que é um país com bastante exposição solar, a 
incidência é de 15 a 18 pessoas a cada 100 mil, chegando a 27 na região sul. 
Sua causa ainda é desconhecida. A hipótese patogênica mais aceita é que 
ocorra devido à combinação de predisposição genética e a influência 
ambiental que talvez sejam responsáveis pelo aparecimento dos primeiros 
surtos. Essa combinação estabelece ou mantém células T autorreativas que, 
após um período de latência de cerca de 10-20 anos, em que os sintomas que 
dão inicio ao quadro são muito volúveis, e a forma e a quantidade de indicio 
diferem de um indivíduo para o outro, elas seriam ativadas por um fator 
sistêmico ou local. Uma vez ativadas estas células T passam seletivamente 
pela barreira hemato-encefálica e ao serem expostas novamente ao auto-
antígeno iniciam uma reação inflamatória (mediada por céls Th-1) (2).                      
 Alterações piramidais englobam fraqueza, espasticidade, sinais de liberação 
piramidal. As alterações cerebelares podem ser divididas em comprometimento 
do equilíbrio e da coordenação. Parestesias, como sintoma sensitivo, são 
descritas com formigamento ou adormecimento, podem estar acompanhadas 
de hipoestesia superficial e profunda em um ou mais membros. Os principais 
distúrbios visuais são: diminuição da acuidade visual, diplopia e escotomas, 
quase sempre reconhecidos como embaçamento visual. O comprometimento 
esfincteriano apresenta-se sob a forma de incontinência ou retenção urinaria e 
fecal. Observa-se também disfunção sexual (3). 
Atualmente o Food and drug administration (F.D.A) autorizou o uso de uma 
droga mais especificamente eficiente e geneticamente elaborada, conhecida 
como beta-interferon (betaseron). Ela é um tipo de proteína que ajuda na 
regularização do sistema auto imune.  Há também alguns estudos que relatam 
o uso de drogas corticosteroides, que são utilizadas para a redução dos 
sintomas em um ataque agudo (4). 
A utilização medicamentosa da vitamina D como tratamento para a EM é um 
assunto ainda em discussão. Estudos realizados avaliaram a relação da 
vitamina D, as neoplasias e doenças auto-imunes, mas os resultados não 
foram concludentes (5). 
A alimentação assume um papel importante na prevenção da doença, bem 
como, na diminuição da sua gravidade, devido ao fato da prevalência e 
gravidade da EM diminuírem com o aumento da síntese de 1,25(OH)2D, 
metabolito ativo da Vitamina D, como um fator de proteção para esta patologia. 
Concentrações séricas adequadas de vitamina D são fundamentais para 
alimentação do risco de EM (6). 
O vigente trabalho tem como objetivo descrever os diferentes resultados das 
intervenções com a suplementação de Vitamina D na esclerose múltipla. 
 

                 

 

 



 

               2. Método 

Trata-se de um levantamento de dados para uma pesquisa exploratória e 
descritiva, que foi realizada por meio de revisão bibliográfica, na qual buscou  
atualização sobre o tema proposto. Estudos exploratórios têm por finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias; são desenvolvidos com 
o objetivo de proporcionar uma visão ampla, aproximativa acerca de 
determinado fato. 
A coleta de dados compreendeu artigos publicados entre 2000 e 2017, e foram 
incluídos os artigos referentes ao tema estudado, especificamente no idioma 
português (Brasil), através das palavras-chave: Esclerose múltipla; Vitamina D; 
alimentação; suplementação.  
Como critérios de inclusão para a pesquisa, incluiu-se artigos publicados a 
partir do ano 2000, abordando o tema proposto aos nossos estudos. Artigos 
que não retratavam o tema escolhido, ou que não possuíam fontes confiáveis 
foram excluídos da amostra selecionada. 

 

3. Resultados  

Após o cruzamento das palavras-chave: esclerose múltipla, vitamina D, 

suplementação e alimentação, foram selecionados 8 artigos científicos,   

(descritos no Quadro 1), conforme o critério de inclusão, utilizados para 

discussão e considerações finais deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Quadro1- Resultado da amostragem final, segundo tema, autores, ano de publicação e  
categoria temática. Franca- SP, 2017. 

 
 
 
Para a realização da discussão do trabalho, foram selecionados os artigos de 

acordo com as 3 categorias temáticas (Quadro 1): Qualidade de vida em 

portadores de EM, Função da vitamina D e Suplementação da vitamina D. 

 

 

 Autor (es) Título Ano de publicação Categoria 
temática 

1 Moreira; A. 
Marcos et al. 

Esclerose múltipla: Estudo 
descritivo de suas formas 
clínicas em 302 casos. 
 

               2000  
 

Qualidade de vida 
nos portadores de 
EM 
 

2 Pedrosa C. 
Marcia et al. 

O papel da vitamina D na 
função neuro-muscular 

               2005 Suplemento de 
vitamina D 
 
 

3 Premaor; O 
Melissa  et al. 
 

Hipovitaminose D em 
adultos: entendendo melhor a 
apresentação de uma velha 
doença. 
 

               2006 
 
                

Função da 
vitamina  D 
 

4 Grisante; l. 
Alessandra  et 
al. 
 

Esclerose múltipla: aspectos 
nutricionais e o papel dos 
nutrientes específicos. 
 

                 2006 Função da 
vitamina D 

5 Morales; R.R 
et al. 
 

Qualidade de vida em 
portadores de Esclerose 
Múltipla. 
 

               2007 Qualidade de vida 
nos portadores de 
EM 
 

6  Marques; L.D  
Cláudia   et al. 

A importância dos níveis de 
vitamina D nas doenças 
autoimunes. 
  

               2010 Função da 
vitamina  D 
 

7 Gomes; M. 
Fernanda    et 
al. 

Vitamina D – uma promessa na 
esclerose múltipla  

               2013 Função da 
vitamina D 

8 Brum; G. 
Doralina et al. 

Suplementação e uso 
terapêutico de vitamina D nos 
pacientes com esclerose 
múltipla: Consenso do 
Departamento cientifico de 
Neurologia da Academia 
Brasileira de Neurologia. 
 

               2014 
 

Suplementação de 
vitamina D 
 
 
 



 

 

4. Discussão 

4.1 Qualidade de vida nos portadores de EM 

Segundo Morales et al. (7) a esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica, de 

caráter inflamatório e degenerativo que acomete principalmente adultos jovens, 

impactando a qualidade de vida (QV), a saúde e o bem estar dessas pessoas, 

seja pelos próprios efeitos da doença, seja pelos efeitos colaterais das 

medicações. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a QV como “a percepção do 

indivíduo de sua posição na vida, no contexto cultural e no sistema de valores 

em que ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, preocupações e 

desejos”. 

Um dos instrumentos de avaliação da QVRS (Qualidade de Vida Relacionada à 

Saúde) que se destaca é o Medical Outcomes Study – Short Form 36 (SF -36), 

que é genérico e multidimensional, válido e confiável, mas que ainda não foi 

utilizado em pacientes brasileiros. 

O  primeiro instrumento utilizado para esse fim foi a Escala de Determinação 

Funcional da Qualidade de Vida na Esclerose Múltipla (DEFU), versão do 

instrumento específico Functionall Assessment in Multiple Sclerosis (FAMS). 

Faz-se necessária a utilização de um instrumento genérico confiável e válido 

para se caracterizar melhor o impacto da EM na QVRS de portadores 

brasileiros, para fornecimento de informações valiosas para pesquisa, 

orientação e aperfeiçoamento de estratégias de acompanhamento e tratamento 

oferecidas pelos serviços de saúde em nosso país, tendo por base o grau de 

incapacidade física determinado pelo Expanded Disability Status Scale (EDSS). 

Em estudos realizados entre janeiro e julho de 2004, com 23 pacientes  

portadores de EM atendidos no ambulatório do Centro de Estudos Triangulinos 

em Esclerose Múltipla (CETEM) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

foram divididos em dois grupos: aqueles sem incapacidade para deambular 

(EDSS entre 0 e 3,5) e os com alguma incapacidade ambulatorial (EDSS igual 

ou maior que 4,0).  

Observou-se que a maioria dos portadores de EM era do sexo feminino 

(82,65%). A média de idade foi de 39,48 anos e encontrou-se maior proporção 

de aposentados e inativos entre os portadores (70%) que no grupo controle 

(16%). Isso se deve principalmente à incapacidade causada pela doença que, 

por atacar adultos jovens, compromete prejudicialmente a fase mais produtiva 

de suas vidas. 

Nesse estudo ficou revelado como os portadores de EM percebem o impacto 

da doença em suas vidas, comparando-se a QVRS em portadores de EM com 

a de uma população saudável. 

A utilização de um instrumento genérico de avaliação de QVRS – a versão 

brasileira do SF-36, possibilitou confirmar a hipótese de que os portadores de 

EM apresentam prejuízo na QVRS nos domínios físicos e psicossociais, 

claramente mais pronunciado na função física e limitação motora, em relação à 

população saudável. 

 

 

 



 

 

O impacto negativo causado pela EM tem como consequência vários fatores, 

não só a incapacidade causada pela doença, mas a repercussão psicológica 

causada pelo fato do paciente constatar ser portador de uma doença 

neurológica crônica, evolutiva, de curso imprevisível, gradualmente 

incapacitante e incurável. 

Verificou-se também que a doença provoca maior impacto nos domínios físicos 

com maior grau de comprometimento motor em relação àqueles com menor 

comprometimento, mas nos domínios mentais e sociais, os dois grupos 

apresentam desempenho parecido. 

Outros sintomas que acompanham a doença, como fadiga, dores, disfunção 

sexual e esfincteriana, déficit cognitivo e depressão também podem interferir na 

QVRS em portadores de EM. 

Pacientes com EM apresentam necessidade de acompanhamento por equipes 
multidisciplinares, cuidados com aspectos físicos, psicológicos e sociais, com 
avaliação mais específica para a detecção da influência dos sintomas e da 
interferência das intervenções medicamentosas na QVRS dos pacientes, o que 
direciona também a necessidades da promoção de estudos sempre 
continuados e atualizados. 
De acordo com Moreira et al.(8) o diagnóstico de EM  em  302 casos foi  
realizado através de um  protocolo específico:   levantamento de prontuários na 
Disciplina de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de 
São Paulo e fichários de pacientes atendidos na clínica privada pelos médicos 
da equipe, no período de 1980 a 1997. 
Os critérios de seleção foram: pacientes portadores de EM remitente-recorrente 
(EMRR) (é o tipo mais comum, caracterizada por surtos súbitos que duram dias 
ou semanas e, em seguida, desaparecem),   primária progressiva (EMPP) (o 
paciente não apresenta surtos, mas desenvolve  sintomas e sequelas 
progressivamente por conta da doença) e  secundária progressiva (EMSP) 
(paciente apresenta inicialmente surtos e remissões e, após algum tempo, a 
doença se torna progressiva e  piora de forma lenta, sem que obrigatoriamente 
tenha novos surtos); tempo médio de doença foi superior a 8 anos;  tempo 
médio de acompanhamento superior a 2,5 anos e realização do exames 
neurológico num intervalo de cerca de 6 meses.  Além da definição clínica da 
doença, foi realizada ressonância magnética do crânio em 214 pacientes, 
exames do líquido cefalorraquiano (LCR) em 287 pacientes e exame dos 
potenciais evocados em 128 pacientes, como suporte laboratorial para o 
diagnóstico. 
Dos 302 casos de esclerose múltipla da presente série, 220 apresentavam 
forma remitente- recorrente (72,8%). Destes, 172 pacientes (78,1%) eram do 
gênero feminino e 48 do masculino. A média de idade dos pacientes foi 35,9 
anos. A média da idade ao inicio da EM foi 28,6 anos. 
Quarenta e um pacientes, apresentavam a forma secundária progressiva 
(13,6%). Destes, 27 pacientes (65,8%) eram do gênero feminino e 14 do 
masculino. A média de idade dos pacientes foi 42,4 anos. A média da idade ao 
início da EM foi 29,7 anos. 
Dos 302 casos, 41 apresentavam a forma primariamente progressiva (13,6%). 
Trinta pacientes eram do gênero feminino e 11 do masculino. A média de idade 
dos pacientes foi 42,8 anos. A média da idade ao início da EM foi 35,2 anos.  
 
 
 
 



 

Função da vitamina D 
  
De acordo com Premaor et al. (9) a pele é o único sítio capaz de produzir 

vitamina D. Existem dois tipos de vitamina D: a pró-vitamina D ou 7–

dehidrocolesterol que é a produzida tanto pela derme quanto pela epiderme, e 

a pré-vitamina D que necessita da luz ultravioleta para ser produzida e 

transformada posteriormente em vitamina D. Quando ingerida por meio da 

alimentação ou suplementação, a vitamina D é absorvida no intestino delgado 

e metabolizada no fígado. A partir dai, o metabolismo é igual ao da vitamina D 

sintetizada pela pele.  

As principais funções da vitamina D são: contribuir para manter níveis séricos e 

extracelulares de cálcio constantes, aumentar a absorção de fósforo pelo 

intestino, manutenção da massa óssea permitindo a mineralização óssea 

normal, mobilizando cálcio do osso para a circulação, estimular a formação de 

osteocalcina, osteopantina e fosfatase alcalina. 

O raquitismo (em crianças) ou osteomalácia (em adultos), são doenças 

causadas pela deficiência dessa vitamina,  e se  manifesta mais sutil em  

adultos do que em crianças, porque a placa epifisária (placa do crescimento) 

em adultos já está fechada.  

A deficiência de vitamina D no organismo causa perda da massa óssea, dores 

ósseas e risco aumentado de fraturas. O diagnóstico diferencial entre a 

osteomalácia (anormalidade no processo de construção do osso) e a 

osteoporose (degeneração do osso já construído, tornando-o quebradiço) é 

essencial para o seu tratamento, que é fácil e de baixo custo. 

Assim, como a exposição aos raios ultravioletas solares é a principal fonte de 

vitamina D em humanos, sua falta é um dos principais fatores de risco para a 

hipovitaminose D. Na sociedade contemporânea, em grande parte da 

população, essa exposição é insuficiente. Como consequência, esse hormônio 

passa a ser considerado um nutriente e a dieta torna-se sua principal fonte. 

As fontes principais de vitamina D são óleo de peixe, peixes com alto teor de 

gordura e gema de ovo. Atualmente não há mais controvérsias sobre a 

necessidade de suplementação dessa vitamina. 

O que há ainda, no entanto, são muitas divergências sobre a dosagem para a 

correta suplementação, mas parece unanimidade a recomendação de doses 

altas, de 700 U ou 600 U por dia e 800 a 1.000 UI/dia para idosos e populações 

de risco. 

Outra questão importante é a influência do cálcio ingerido no metabolismo da 

vitamina D. Uma dieta pobre em cálcio poderia aumentar a inativação 

metabólica da vitamina D e a suplementação de vitamina D inadequada pode 

necessitar de níveis mais elevados de cálcio para a manutenção da massa 

óssea.  

Com uma dieta pobre em cálcio, doses maiores de vitamina D seriam 

necessárias para a manutenção óssea, mas mesmo doses altas de vitamina D 

podem não ser suficientes para manutenção óssea na deficiência severa de 

cálcio, por isso, a tendência atual é de sempre repor cálcio junto com a 

vitamina D, pois a importância desse hormônio no metabolismo do cálcio e na 

manutenção da massa óssea está definitivamente comprovada. 

Marques et al. (10) refere que estudos atuais têm relacionado a vitamina D com 

várias doenças autoimunes. A vitamina D é um hormônio esteroide, que têm 



 

como função, regulação da homeostase do cálcio, formação e reabsorção 

óssea, através da sua interação com as paratireoides, os rins e intestinos. 

Sendo sua principal função o aumento da absorção intestinal de cálcio. A 

principal fonte de vitamina D é pela formação endógena nos tecidos cutâneos 

após a exposição solar, por conta disso há maior deficiência em pessoas que 

vivem em mais regiões frias, outra fonte é a dieta, representando apenas 20% 

das necessidades corporais. 

Estudos sugerem que a vitamina D não só previne doenças autoimunes como 

também poderia ser utilizada no seu tratamento. Em experimentos com vários 

modelos animais tem se mostrado terapeuticamente efetiva.A EM é uma 

doença autoimune a qual estudos têm demostrado grande relação com a 

deficiência de vitamina D, e a eficiência dessa vitamina, não só na diminuição 

das taxas recidivas, como também na prevenção do seu surgimento. 

Um estudo utilizando modelos experimentais de EM, a administração de 

vitamina D preveniu o inicio de encefalite autoimune alérgica e reduziu a 

velocidade de progressão da doença.  

Grisante et al. (11) relata que os hábitos alimentares e o estado nutricional dos 
portadores de EM são muito pouco estudados, mas experiências clínicas e 
achados individuais sugerem que esses pacientes podem sofrer diferentes 
desequilíbrios nutricionais.   
A dietoterapia específica para a doença ainda inexiste, mas são adotadas 
condutas nutricionais semelhantes às das pessoas saudáveis, adaptadas a 
necessidades individuais e baseadas nas recomendações vigentes. Essas 
condutas priorizam a qualidade da alimentação, a fim de manter ou recuperar o 
estado nutricional dos pacientes e evitar outras doenças secundárias, como 
diabetes mellitus tipo ll, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias e doenças 
cardiovasculares. Dessa forma, os aspectos nutricionais estão mais 
relacionados com as medicações utilizadas, a sintomatologia e os hábitos 
alimentares inadequados do que diretamente com a EM, exigindo uma 
abordagem multidisciplinar e tratamento individualizado. 
A maior e a menor incidência da EM, respectivamente, com regiões de maior 
ou menor exposição ao sol, sugere que a EM afeta normalmente as pessoas 
mais suscetíveis à deficiência de vitamina D, mas não concorda com a 
suplementação na terapia preventiva da EM, a não ser em casos de real 
deficiência.  Alerta ainda sobre práticas abusivas e inadequadas que podem 
levar a uma fatalidade por hipercalcemia. 
                                                                                                      
O papel desempenhado pela vitamina D como um estabelecido supressor auto-
imune, sugerindo uma  média de consumo diário de 4.000 IU/ dia, totalizando 
todas as suas fontes (ingestão pela dieta, exposição ao sol e reservas 
corporais).  
De acordo com o mesmo autor, a vitamina B12 também é importante pré-
requisito para a síntese da mielina e que a deficiência desse micronutriente 
contribui para a progressão da EM. Diversos estudos indicam o favorecimento 
da suplementação dessa vitamina e menciona que essa prática clinica é 
adotada por médicos há 30 anos, com registros de melhoras parcial e pontual 
do quadro clínico dos pacientes. 
Por essa razão, entende-se que as vitaminas, entre outros nutrientes, 
desempenham papel fundamental tanto no processo fisiopatológico da EM 
quanto no curso da doença.  



 

De acordo com Gomes et al. (12) a esclerose múltipla é uma patologia 
caracterizada por a desmielização ao longo do sistema nervoso central, sua 
causa é desconhecida e sem cura, apenas com tratamento para diminuir a 
ação inflamatória, surtos e possíveis sequelas. Para uma maior dificuldade de 
diagnostico da doença, ela não possui sintomas característicos, pois há uma 
grande variação de paciente para outro, sendo assim facilmente confundida 
com outras. Há vários tipos de tratamentos atualmente classificados como 
tradicionais, alternativos e complementares. Os conhecidos como tradicionais 
são: glicocorticoides, imunomoduladores, imunossupressores, plasmaférese, 
imunoglobulina humana intravenosa, terapia combinada, estatinas, fingolimode 
e natalizumabe. Os alternativos e complementares são: terapia com Vitamina 
D, fisioterapia e terapia ocupacional.  
 
4.3 Suplementação de vitamina D 
De acordo com Brum et al. (13), o uso terapêutico da Vitamina D é um assunto 

polêmico e ainda escasso em evidências de seu uso no tratamento da 

Esclerose Múltipla. 

O Departamento Científico de Neuroimunologia da Academia Brasileira de 
Neurologia se reuniram e aprovaram em consenso normas para orientação dos 
neurologistas para o tratamento de pacientes com EM com a vitamina D. 
Porém, não foram encontradas evidências científicas que provassem a eficácia 
da monoterapia no tratamento na prática clínica. 
Um estudo in vitro, feito com células do sangue periférico de indivíduos em uso 
de vitamina D apontou que níveis séricos acima de 40 mg/mL podem causar 
ação moduladora nas células do sistema imune. Outros estudos estão sendo 
desenvolvidos para compreender melhor esse efeito imunomodulador em 
doenças autoimunes. 
Um estudo desenvolvido na Finlândia, com 66 pacientes portadores de EM 
remitente recorrente (EMRR), comparou dois grupos: um com 32 pacientes dos 
quais usaram apenas o imunomodulador betainterferona 1B (IFNβ-1b), e o 
outro grupo 34 pacientes usaram 20.000 UI/semana de vitamina D e mais o 
IFNβ-1b. Após 1 ano de estudo, não foram evidenciadas grandes diferenças 
entre os dois grupos. Entretanto, houve redução significativa das lesões 
captantes de gadolínio no grupo de pacientes que usaram IFNβ-1b junto com a 
vitamina D. 
 
Estudos realizados nos últimos anos têm encontrado junções da Vitamina D 
com neoplasias e doenças autoimunes, porém nada foi comprovado 
seguramente, concluindo que seu uso ainda é experimental. 
Ate o momento, não foi provado evidências significativas no uso de Vitamina D 
no tratamento da Esclerose Múltipla. Entretanto, alguns estudos que são 
pioneiros no assunto, mostraram um papel imunomodulador da Vitamina D, nas 
células do sistema imunológico humano in vitro. Entretanto, é recomendado 
realizar dosagem de vitamina D nos pacientes com EM, em qualquer fase da 
doença, principalmente naqueles que fazem uso frequente de 
anticonvulsivantes ou corticosteroides. 
Segundo Pedrosa et al. (14) os efeitos da vitamina D, na célula muscular 
esquelética, está relacionado ao metabolismo e à síntese proteica.  Através de 
suas ações sobre a regulação do transporte de cálcio, a síntese proteica e 
cinética da contração, é importante para a manutenção da massa, da força e 
da velocidade de contração do musculo esquelético. 
A hipovitaminose D necessita de concentrações de 25-hidroxivitamina D 
(250HD) mais elevadas para manter níveis normais de PTH (hormônio 
paratireoide). Na insuficiência se evidencia elevação nas concentrações de 



 

PTH circulantes, traduzindo um hiperparatiroidismo  secundário, redução das 
concentrações de 1,25(OH)2D, assim como maior risco de fraturas. Na 
deficiência de vitamina D já se evidenciam as alterações histológicas clássicas 
da osteomalácia e raquitismo, com deficiente mineralização da matriz osteóide, 
além de aumento acentuados dos níveis  de PTH. Nesta situação a 
hipocalcemia e hipofosfatemia podem se manifestar. Verificou-se que, na 
realidade, existe em amplo espectro de manifestações clinicas e laboratoriais 
até que se atinjam valores extremos que caracterizam a osteomalácia.  As 
dosagens cada vez mais frequentes de 250HD em diferentes populações, têm 
demonstrado que a presença de valores anormais é muito mais do que se 
imaginava, especialmente em países considerados com graus de insolação 
suficiente. 
Estudos realizados em mulheres árabes que usavam burca e com deficiência 
de vitamina D (250HD< 20nmol/L), encontraram correlação positiva entre a 
força muscular isométrica dos músculos extensores do joelho e os níveis 
plasmáticos de 25(OH)D. Após 3 meses de tratamento com injeções  
intramusculares de 100.000UI de ergocalciferol por mês e de uma 
suplementação  oral diário com 1200mg de cálcio e 400UI de ergocalciferol, 
obteve-se aumento significativo da força muscular, que foi ainda maior após 6 
meses de tratamento. 
Investigaram também a influência de vitamina D sobre a força muscular em 
mulheres holandesas com mais de 70 anos. Após 6 meses de suplementação 
com 0,5ug de alfacalcidiol, observou-se um aumento significativo da força 
isométrica dos músculos do joelho quando comparado aos valores basais nas 
mulheres com deficiência (250HD< 20nmol/L). 
 
                                                                                
 
Conclusão 
 
Conclui-se que o número de portadores da EM vem crescendo, havendo  maior 
incidência em pessoas que não se expõe a luz solar com frequência. 
Com o aumento de estudos sobre as funções da vitamina D, foi constatado 
uma importante queda nas doenças autoimunes como na EM, uma vez que 
esta vitamina está ligada diretamente ao sistema imunológico. O seu uso vem 
mostrando bons resultados no tratamento e recuperação de pacientes 
portadores da doença, porém ainda não há um parecer oficial das autoridades 
de saúde no Brasil sobre o seu uso. 
Até o momento não há estudos suficientes sobre a suplementação da Vitamina 
D que comprovem a sua efetividade em portadores de EM. Sendo assim, 
necessárias a realização de mais pesquisas sobre o assunto, para que se 
possa chegar à dosagem ideal para a suplementação segura deste nutriente, e 
para atingir o efeito imunomodulador desejado.  
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