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RESUMO 

 

Objetivo: a avaliação funcional é muito importante entre os idosos, visando evitar a 

dependência e quedas. A vitamina D tem sido muito estudada por seus benefícios músculo-

esqueléticos. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologia níveis de vitamina D acima de 

30 ng/mL ou 75 nmol/L são considerados suficientes. Esse estudo foi conduzido para resumir 

dados importantes e avaliar o efeito da suplementação de vitamina D na função muscular entre 

indivíduos acima de 60 anos. Métodos: Foi realizada pesquisa até 10 de fevereiro de 2021 no 

Medline, Cochrane, Clinical Trials, Embase, Open Grey, WHO, Lilacs. Foram avaliados como 

desfechos os testes Time Up and Go (TUG) e Short Physical Performance Battery (SPPB). 

Resultados: foram identificados 1.138 estudos inicialmente, dos quais foram escolhidos 17 

baseados nos critérios de elegibilidade, com 2.984 pacientes. Houve melhora na função 

muscular com doses de 800 a 2.000 UI diárias, com ou sem cálcio, e com uma dose mensal de 

60.000 UI sem cálcio. Os níveis de vitamina D basal no sangue foram abaixo de 28 ng/mL nos 

17 estudos da nossa revisão. Conclusão: a vitamina D suplementada entre idosos teve um 

modesto efeito positivo na função muscular em estudos clínicos com status séricos abaixo de 

21 ng/mL. 

Palavras-chave: força, sarcopenia, colecalciferol , SPPB, TUG 
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ABSTRACT 

 

Objective: Functional assessment is very important among the elderly, aiming to avoid 

dependence and falls. Vitamin D has been widely studied for its musculoskeletal benefits. 

According to the Brazilian Society of Endocrinology, vitamin D levels above 30 ng/mL or 75 

nmol/L are considered sufficient. This study was conducted to summarize important data and 

to evaluate the effect of vitamin D supplementation on muscle function among individuals over 

60 years of age. Methods: A search was performed until February 10, 2021 in Medline, 

Cochrane, Clinical Trials, Embase, Open Grey, WHO, Lilacs. The Time Up and Go (TUG) and 

Short Physical Performance Battery (SPPB) tests were evaluated as endpoints. Results: 1,138 

studies were initially identified, from which 17 were chosen based on eligibility criteria, with 

2,984 patients. There was improvement in muscle function with doses of 800 to 2,000 IU daily, 

with or without calcium, and with a monthly dose of 60,000 IU without calcium. Basal blood 

vitamin D levels were below 28 ng/mL in all 17 studies in our review. Conclusion: 

supplemented vitamin D among the elderly had a modest positive effect on muscle function in 

clinical studies with serum status below 21 ng/mL. 

Key-words: strength, sarcopenia, cholecalciferol, short physical performance battery, time up 

and go 
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1. INTRODUÇÃO 

As projeções indicam que em 2050 a população brasileira será de aproximadamente 253 

milhões de habitantes, a quinta maior população do planeta, abaixo apenas da Índia, China, 

EUA e Indonésia (Miranda et al, 2016). Em 2010, no Brasil, havia uma proporção de 39 pessoas 

idosas para cada 100 jovens. Em 2040, segundo Miranda et al (2016), estima-se que 23,8% da 

população brasileira seja de idosos. Assim essa proporção deverá passar de 39 para 153 idosos 

a cada 100 jovens. O crescimento rápido e exponencial de idosos apresenta grandes desafios ao 

sistema de saúde e ao sistema previdenciário. Neste século, o envelhecimento aumentará as 

demandas sociais e econômicas em todo mundo, frente a diminuição da natalidade e da força 

de trabalho (Miranda et al, 2016). 

O envelhecimento é um processo gradual associado a declínio das reservas fisiológicas 

e do funcionamento físico, afetando os sistemas do corpo humano, aumentando o risco de 

dependência (Latham et al, 2003). O comprometimento da postura corporal, do equilíbrio e dos 

sistemas de propriocepção tem causas multissistêmicas. Um bom equilíbrio depende do sistema 

sensorial, da captação dessa informação pelo sistema nervoso central, e de uma resposta motora 

adequada. No sistema musculoesquelético há degeneração neuronal periférica e central, 

infiltração de gordura e atrofia no músculo, contribuindo para o aparecimento da sarcopenia, 

que é uma das comorbidades prevalentes entre os idosos (Izquierdo & Cadore, 2014). Ela traz 

consequências graves como quedas, fraturas e incapacidades. De acordo com o Grupo de 

Trabalho Europeu sobre Sarcopenia em Idosos (EWGSOP 2), definiu-se que sarcopenia é uma 

síndrome geriátrica caracterizada por diminuição progressiva da massa muscular, força 

muscular e desempenho funcional (Cruz-Jentoft et al., 2019).  

A sarcopenia é um fenômeno natural e constante do envelhecimento. Estimam-se 

perdas entre 0,5% a 1% de massa muscular por ano a partir dos 30 anos de idade, e essa perda 

se acelera após os 65 anos (Freitas et al., 2006). As causas incluem declínio hormonal (IGF-1, 

testosterona, estrógeno); diminuição dos axônios da junção neuro-muscular, com diminuição 

das fibras musculares tipo 2; aumento da inflamação; diminuição da atividade física e má 

nutrição (Walston, 2012).   A sarcopenia e a instabilidade postural são grandes determinantes 

de risco de queda e fraturas entre os idosos, aumentando a incidência de fragilidade e até mesmo 

óbito. Segundo Fried & Guralnik (1997) a dificuldade de locomoção é um marcador de piora 

funcional nas atividades instrumentais e de vida diária. 
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Visser et al em 2003 em um estudo longitudinal por 3 anos (LASA estudo) mostrou a 

relação de níveis baixos de vitamina D3 e altos de paratormônio na diminuição da massa e força 

muscular de idosos acima de 65 anos. Pillatt et al em 2018 também mostrou em sua revisão que 

baixos níveis de vitamina D estão associados com sarcopenia e fragilidade. A insuficiência de 

vitamina D é comum, mesmo entre idosos independentes. Dhesi et al em 2002 mostrou que 

pessoas com níveis de vitamina D menores que 12 ng/ml tinham mais quedas, menor força 

muscular, performance funcional mais lenta e instabilidade postural. O mesmo autor Dhesi e 

colaboradores (2004) observou com o uso de vitamina D2, comparado com placebo, ganhos na 

performance funcional, com 13% de melhora na estabilidade postural em pessoas acima de 65 

anos, ao ficar ao menos 15 segundos em pé com olhos abertos sobre uma plataforma de 

equilíbrio. Uma revisão de Halfon et al em 2015 mostrou, entre os estudos observacionais 

avaliados, que níveis séricos de vitamina D menores que 20 ng/mL estão associados com 

prejuízo na performance física. 

De acordo com Castro (2011), a síntese cutânea endógena é a principal fonte de 

vitamina D, seguido pela dieta (10 a 20% do aporte de vitamina D). Isso mostra a importância 

da exposição solar diária, em média trinta minutos por dia no início da manhã ou final da tarde, 

sem uso de protetores solares, que diminuem a absorção do raio ultravioleta tipo B pela pele. A 

tabela 1 apresenta as principais fontes alimentares de vitamina D.  

 

Tabela 1. Fontes alimentares de vitamina D  
 

Porção de alimento e conteúdo por porção de vitamina D 

Salmão selvagem 100 g ~ 600-1.000 UI de vitamina D3 

Salmão de criação 100 g ~ 100-250 UI de vitamina D3 

Sardinha em conserva 100 g ~ 300 UI de vitamina D3 

Cavala em conserva 100 g ~ 250 UI de vitamina D3 

Atum em conserva 100 g ~ 230 UI de vitamina D3 

Óleo de fígado de bacalhau 5 ML ~ 400-1.000 UI de vitamina D3 

Gema de ovo 1 unidade ~ 20 UI de vitamina D3 

Cogumelos frescos 100 g ~ 100 UI de vitamina D2 

Cogumelos secos ao sol 100 g ~ 1.600 UI de vitamina D2 

Adaptado de Holick (2007) 

 

 Na pele o precursor 7- dehidrocolesterol sofre uma reação química com a incidência 

dos fótons UVB, transformando em colecalciferol, que juntamente a vitamina D2 da dieta, é 

transformada no fígado através da enzima 25(OH) hidroxilase em 25(OH) vitamina D inativa, 
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a forma circulante mais comum, e a melhor forma a ser dosada no sangue. No rim será 

transformada na sua forma ativa através da enzima 1-α hidroxilase, transformando-se em 1,25 

dihidroxi-vitamina D3, conforme esquematizado na Figura 1 (Maeda 2014). A forma ativa liga-

se ao receptor VDR e age sinergicamente ou sozinha com o paratormônio (PTH), modulando a 

homeostase de cálcio e o metabolismo ósseo (Mazahery et al, 2015). A enzima 1-α hidroxilase 

também sofre retrorregulaçao, inibindo a síntese de PTH, transformando 25(OH) vitamina D 

em 24,25 dihidroxi-vitamina D3 (metabólito intermediário), tendo como um dos produtos finais 

o ácido calcitróico, eliminado pela bile (Castro, 2011). 

 

 

Fig. 1. Fotobiossíntese de Vitamina D. retirado de Maeda et al (2014).  

 

De acordo com a Sociedade de Endocrinologia Européia a definição de insuficiência 

e deficiência de vitamina D são níveis de 50-75 nmol/L (20-30 ng/mL) e abaixo de 50 nmol/L 

(20 ng/mL), respectivamente. Há um consenso entre o Instituto de Medicina Americano (IOM), 

Sociedade de Câncer da Nova Zelândia e a Academia Americana de Dermatologia, que o valor 

mínimo necessário seria 50 nmol/L (20 ng/mL). Já a Sociedade Americana de Endocrinologia 

e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia propõem o mínimo de 75 nmol/L, equivalente a 30 

ng/mL (Holick, 2011; Ferreira et al, 2018) (Tabela 2). Segundo Lopes et al (2014), em idosos 
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com média de 72 anos na cidade de São Paulo, a média de 25(OH)Vitamina D era de 48,5 

nmol/l (abaixo de 20 ng/mL).  

 

Tabela 2: níveis séricos de vitamina D (Holick 2011; Ferreira 2018). 

 

Referências Deficiência nmol/L 

(ng/mL) 

Insuficiência nmol/L (ng/mL) 

Soc. Endocr. Européia < 50 (< 20) 50-75 (20-30) 

IOM, Soc. Câncer Nova 

Zelândia, Acad. 

Americana Dermatologia 

Mínimo de 50 (20)   

Soc. Americana e Brasileira de 

Endocrinologia 

Mínimo de 75 (30)   

 

 

Há estudos que mostram também consequências insidiosas na deficiência de vitamina 

D, como maior risco de infecções do trato respiratório superior e diabetes mellitus (Holick, 

2011). Considerando a redução natural da produção de vitamina D, uma das estratégias mais 

utilizadas é a suplementação vitamínica. Para que ela seja efetiva, é necessário fazer uma 

estratégia individualizada de suplementação, devido aos níveis basais de 25(OH) vitamina D, 

às variações entre os indivíduos, peso, idade, tipo de vitamina D utilizada. Na revisão e 

metanálise de Tripkovic em 2012, por exemplo, foi confirmado que o colecalciferol (vitamina 

D3) é mais efetivo que o ergocalciferol (vitamina D2) em manter os níveis de vitamina D sérica 

ativa. 

A metanálise de Beaudart et al em 2014 com 30 estudos clínicos randomizados mostrou 

um pequeno efeito positivo na força muscular em idosos com a suplementação de vitamina D. 

Como a função muscular é um parâmetro de grande importância para diminuir incapacidades, 

e engloba também avaliação de massa e poder muscular, avaliar o uso de vitamina D, dose, 

tempo de intervenção e modo de administração em idosos seria de grande interesse para saúde 

pública, com objetivo de diminuir quedas e incapacidades. Fried & Guralnik em 1997 
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mostraram que a dificuldade na mobilidade é um fator preditivo de uma maior incapacidade. A 

avaliação funcional pode ser medida de forma direta (testes de desempenho) e de forma indireta 

(questionários de auto-relato). A avaliação indireta pode ser um viés para a pesquisa clínica, 

pois depende da interpretação do informante (Nakano, 2007). O consenso europeu em 2019 

(EWGSOP2) recomenda para a avaliação de performance física os testes diretos: velocidade de 

marcha, SPPB (Short Physical Performance Battery), TUG (Time Up and Go) e caminhada de 

400 metros. Como o SPPB e o TUG são testes de fácil aplicação, baixo custo, seguros em idosos 

e validados no Brasil, os escolhemos como testes funcionais a serem avaliados nesta revisão.  

O teste TUG baseia-se em observar o paciente e medir o tempo em segundos enquanto 

ele se levanta de uma cadeira, caminha 3 metros, vira e volta em direção a cadeira e se senta 

(Podsiadlo & Richardson, 1991; validado por Cabral, 2011). 

O teste SPPB possui três etapas: 1) equilíbrio em ficar com os pés paralelos, semi-

tandem e tandem durante 10 segundos; 2) velocidade de marcha, que verifica o tempo para 

percorrer a distância de 2,4m a 4,0 metros; 3) levantar e sentar da cadeira que verifica o tempo 

para fazer o movimento por 5 vezes consecutivas (Guralnik et al, 1994; validado por Nakano, 

2007). 

Esses dois testes avaliam o equilíbrio estático e dinâmico, a força e a velocidade de 

marcha, necessários para a avaliação funcional nas atividades de vida diária. 
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2.OBJETIVO 

 

 Realizar uma revisão sistemática da literatura para avaliar o efeito da suplementação 

de vitamina D na função muscular de indivíduos com média de idade igual ou superior a 65 

anos. 
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3. HIPÓTESE 

A suplementação de vitamina D isolada pode melhorar a função muscular de idosos, 

através da avaliação dos testes TUG e SPPB. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Por se tratar de uma revisão sistemática, não havendo, portanto, a avaliação de seres 

vivos, não foi necessário realizar o cadastro no Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo. No entanto, em anexo (anexo 1) deixamos registrado o Termo de 

Responsabilidade. Adicionalmente, a revisão foi registrada na plataforma PROSPERO 

(International Prospective Register of Systematic Reviews) sob o protocolo CRD 

42021243699. 

 

4.1. CRITÉRIO DE ELEGIBILIDADE 

  Utilizamos o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) que se encontra no anexo 2. Para o acrônimo PICO foi utilizado uma 

população com média de idade de 65 anos (alguns países caracterizam idoso acima de 60 anos, 

outros acima 65), que utilizaram a vitamina D3, com grupo controle ou placebo, que realizaram 

a avaliação funcional em estudos de intervenção. Foram excluídos estudos experimentais em 

animais, amostras de indivíduos com média de idade < 65 anos. As pesquisas não foram 

limitadas por idioma de publicação ou por período. 

 

4.2. ESTRATÉGIA DE PESQUISA E SELEÇÃO 

  Realizamos a busca eletrônica nas seguintes bases de dados: Cochrane Central Register 

of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE (via PUBMED), EMBASE, LILACS e Central 

de registro de ensaios clínicos dos Estados Unidos da América (www.clinicaltrials.gov). 

Também realizamos buscas na literatura cinzenta através do Open Grey (www.opengrey.eu, 

www.greylit.org , www.oclc.org/en/oaister.html).   

A pesquisa das bases foi realizada no dia 04 de fevereiro de 2021 e no dia 10 de fevereiro 

de 2021 na literatura cinzenta. Foi realizado busca manual nas referências dos estudos 

encontrados evitando a perda de artigos relevantes. As seguintes palavras - chave e termos 

foram utilizados para a pesquisa: ("Cholecalciferol"[Mesh] OR Calciol OR ((3 beta,5Z,7E)-

9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol) OR (Vitamin D 3) OR (Vitamin D3) OR 

(Cholecalciferols)) AND "aged"[Mesh] OR elderly AND ("Muscle, Striated"[Mesh] OR 

(Striated Muscle) OR (Muscles, Striated) OR (Striated Muscles) OR "Accidental Falls"[Mesh] 

OR Falls OR Falling OR (Falls, Accidental) OR (Accidental Fall) OR (Fall, Accidental) OR 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.opengrey.eu/
http://www.greylit.org/
http://www.oclc.org/en/oaister.html
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(Slip and Fall) OR (Fall and Slip) OR (short physical performance battery) OR SPPB AND 

(time up and go) OR TUG AND "Sarcopenia"[Mesh] OR sarcopenias).  Os descritores de 

assunto utilizados foram extraídos do MeSH (Medical Subject Headings) para cada item 

correspondente ao acrônimo PICO (população, intervenção, procedimento padrão e desfecho) 

determinado previamente. 

As sintaxes específicas utilizadas em cada base de dados e detalhes estão apresentadas 

no anexo 3. 

 

4.3 SELEÇÃO DOS ESTUDOS 

Dois autores independentes (MM e RI) fizeram a escolha inicial dos títulos e resumos. 

Na sequência eles examinaram os textos completos dos artigos escolhidos para avaliar se 

estavam de acordo com os critérios de inclusão. Um terceiro autor (RHL) de forma 

independente resolvia as diferenças de opiniões. 

 

4.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos randomizados, em homens e mulheres 

com média de idade igual ou superior a 65 anos, como intervenção a suplementação de vitamina 

D3 (todas as doses e formas de administração), sendo avaliados os desfechos de função 

muscular avaliado pelos testes Time Up and Go (TUG) e/ou SPPB (Short Physical Performance 

Battery).  Estudos observacionais, relato de caso, estudos com animais e in vitro, estudos 

clínicos sem um mínimo de qualidade metodológica, a suplementação de vitamina D recente 

foram excluídos.  

 

4.5. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE – CRITICAL APPRAISAL 

A avaliação crítica de qualidade dos 17 estudos clínicos incluídos seguiu a ferramenta 

de risco de viés CASP (Critical Appraisal Skills Programme), checklist descrito no anexo 4, 

sendo realizada após a escolha dos artigos completos, antes da coleta dos dados. Essa 

ferramenta consiste na análise de quatro sessões com onze questões no total, que abrangem os 

temas: randomização; avaliação metodológica e cegamento; avaliação de desvios da 
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intervenção, desfechos, seleção do resultado relatado, análise do efeito de atribuição do estudo. 

Os dados foram extraídos utilizando uma planilha de Excel, duplicada para dois autores 

independentes (MM e RI), tendo como avaliação de desempate quando necessário um terceiro 

autor (RHL). Como o CASP não é uma ferramenta de score, na nossa avaliação quanto maior 

número de respostas sim, maior era a qualidade dos estudos (Ma, 2020). 

 

4.6. EXTRAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A coleta dos dados dos artigos completos foi realizada por dois autores independentes 

(MM e RI) através da planilha Excel, que foi discutida em reuniões semanais com a equipe de 

revisão. Os artigos selecionados por completo tinham os seguintes dados extraídos: autor, ano, 

local onde foi realizado, tamanho da amostra final analisada, sexo, raça, média de idade, nível 

de vitamina D sérica, dose da intervenção, tipo de controle ou placebo, dose de cálcio quando 

usado, tempo de intervenção, frequência do uso de vitamina D, média e desvio padrão TUG e 

SPPB, intervalo de confiança TUG e SPPB. 

A análise dos dados foi realizada com todos os estudos selecionados, independente da 

análise de viés. A principal medida de sumarização dos resultados (ou medida de efeito) foi a 

diferença média (ou delta) usado para determinar os impactos da suplementação de vitamina D 

nos desfechos de função muscular, incluindo o TUG e o SPPB. ANOVA Mista ou Teste T 

foram realizados para avaliar a diferença entre os grupos placebo ou controle e suplementado, 

com 95% intervalo de confiança. Valor p menor que 0,05 foi considerado como estatisticamente 

significante. Análise estatística foi realizada utilizando o software GraphPad Prism versão 8. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS CLINICOS SELECIONADOS 

Inicialmente foram identificados na literatura 1149 estudos prováveis baseados nas 

palavras chaves. Após remover artigos repetidos entre as bases de dados, e avaliar a qualidade 

dos artigos, 17 estudos foram incluídos nesta revisão. O fluxograma detalhado do passo-a-passo 

da identificação e seleção dos artigos está ilustrado na figura 2.  
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Figura 2: Fluxograma de pesquisa da literatura para seleção dos estudos 

Os artigos foram filtrados por títulos e resumos utilizando a plataforma colaborativa 

on line CADIMA para auxílio da escolha e condução dos artigos incluídos de forma 

independente e cega, e o programa EndNote X8 para retirada das duplicadas. Foi realizada a 

análise de consistência na etapa dos títulos/abstracts para verificar o nível de concordância entre 

dois revisores na seleção dos trabalhos, obtendo um valor Kappa de 0,686 (substancial com 

81,8% de concordância). As principais características dos estudos clínicos incluídos foram 

sumarizadas na tabela 3. 

Registros identificados através de 

pesquisa de base de dados (n= 1149) 

Registros após remover duplicados 

(n=1145) 

Registros escolhidos após análise de 

títulos (n= 44) 

Registros escolhidos após análise dos 

abstracts (n=31) 

Artigos de textos completos avaliados 

para elegibilidade (n=22) 

Estudos incluídos na síntese 

qualitativa (n=17) 

 artigos excluídos: falta de 

resultados desfecho (2); somente 

projeto relatado (2); doses variadas 

de vitamina D (1) 

Resolvido 21 inconsistências entre 

os dois autores 

Excluídos: resumos de congresso 

(10); artigos partes de estudos (3) 
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Foram avaliados nos 17 estudos clínicos randomizados escolhidos, 2984 sujeitos dos 

quais 1496 indivíduos no grupo intervenção e 1488 indivíduos no grupo controle. Os estudos 

foram conduzidos de 2003 a 2020, com média de idade acima de 65 anos. A dose de vitamina 

D variou conforme a frequência administrada, dose diária de 400 UI a 4.000 UI, dose semanal 

de 8.400 UI a 50.000 UI, dose mensal de 60.000 UI, dose trimestral de 150.000 UI e dose única 

de 300.000 UI. Todos os estudos usaram cápsulas administradas por via oral. Alguns trabalhos 

incluíram o cálcio na dieta e/ou como suplemento, outros não. O tempo de intervenção variou 

de 6 semanas a 144 semanas. Os principais desfechos avaliados nesta pesquisa foram a função 

muscular avaliada pelos testes TUG e/ou SPPB, ou testes que compõem o SPPB em separado, 

como o teste de levantar e sentar da cadeira, teste de equilíbrio tandem/semitandem e o teste de 

caminhada de 4 metros. 
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 Tabela 3: Características dos estudos incluídos 

Autores (Ref) 
Ano 

publicação 

Amostra Idade 
País/população 

Nível sérico basal 
25OHVit D 

(ng/mL) 

Intervenção Dosagem de 
vit. D 

Calcio(mg) 
Duração 

tratamento 

Dados apresentados 

(cont./intervenção) (cont./intervenção) (vit. D3 dose diária)   

Uusi-Rasi et al. 2015 95/88 73-74 Finlândia/mulheres idosas 26,4 800 UI 800   96 semanas TUG, levantar cadeira, caminhada 

Vaes et al.  2018 25/24 74-75 Holanda/homens idosos 14,5  800 UI 800   24 semanas SPPB, TUG 

de Koning et al.  2019 76/75 67-68 Holanda/idosos 18,4 1.200 UI 3x400 500 s/n 48 semanas TUG, SPPB 

Kenny et al. 2003 31/29 65-87 USA/homens idosos 26 1.000 UI  1.000 500 24 semanas TUG, levantar cadeira, caminhada 

Latham et al.  2003 114/108 80-79 Nova Zelândia e Austrália/frágil 15 300.000 UI DOSE ÚNICA 6x 50.000   dose única TUG 

Levis and Gómez-Marin 2016 56/57 73-71 USA/homens idosos 23,1 4.000 UI  4.000   36 semanas SPPB 

Lips et al. 2010 104/109 78-78 América Norte e Europa/idosos 13,7 8.400 UI  3x 2.800 500 s/n 16 semanas SPPB 

Shea et al.  2019 50/47 69-70 USA/idosos 19,6 800 UI  800   48 semanas SPPB 

Stemmle et al. 2018 33/31 85-84 Suiça/idosos 11 2.000 UI  2.000 2x500 48 semanas TUG 

Aloia et al. 2019 130/130 69-68 USA/mulheres negras 21,5 3.490 UI média  3.490   144 semanas SPPB 

Bischoff-Ferrari et al. 2003 29/33 85-85 Suiça/mulheres idosas 12,3 800 UI 800 2x600 12 semanas TUG 

Bischoff-Ferrari et al. 2016 67/67 78-78 Suiça/idosos 20,9 60.000 UI MENSAL 60.000   48 semanas SPPB 

Bischoff-Ferrari et al. 2020 270/272 75-75 multicêntrico/idosos 22,4 2.000 UI 2.000   144 semanas SPPB 

Bjerk et al 2013 18/18 68-68 USA/idosos 22,6 2.000 UI  2.000   6 semanas SPPB 

Boxer et al 2013 33/31 66-66 USA/idosos 19,1 50.000 UI  SEMANAL 50.000 2x400 24 semanas TUG 

Bunout et al 2006 24/24 77-77 Chile/idosos 16 400 UI  400 800 36 semanas TUG, SPPB 

Glendenning et al 2012 333/353 76-77 Australia/idosos 27,2 150.000 TRIMESTRAL 150.000 até 1300 36 semanas TUG 
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5.2. RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE QUALIDADE (CRITICAL APPRAISAL) 

As figuras 3 e 4 apresentam os resultados obtidos após a realização da análise de viés dos 

artigos selecionados. 

Na fig. 3 observa-se que 81% do total das questões tiveram resposta SIM. Isso mostra a 

grande qualidade dos estudos incluídos na revisão. 

Figura 3: Porcentagem da avaliação de qualidade e risco de viés (CASP) geral dos artigos 

selecionados. 

 

S: sim; N: não; ND: não diz 
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Figura 4: A qualidade metodológica individual dos estudos incluídos (risco de viés 

CASP). 

 

Verde: sim; Vermelho: não; Amarelo: não diz 

 

A fig. 4 mostra a avaliação por estudo selecionado. Treze dos dezessete 

 artigos com boa qualidade e baixo risco de viés pelas respostas SIM na cor verde. 

 

 

5.3. ESTUDOS COM VITAMINA D NO DESFECHO DA FUNÇÃO MUSCULAR 

Kenny et al em 2003 selecionaram a amostra com homens altamente funcionais e sem 

deficiência de vitamina D, sendo provavelmente o motivo da perda de efeito com o uso de 1.000 

UI diária vitamina D na performance física. 

Latham et al em 2003 selecionaram uma amostra de pessoas que receberam alta 

hospitalar, estando a maioria com deficiência de vitamina D. Não houve efeito com uma dose 

única de 300.000 UI vitamina D na avaliação de performance física com o teste TUG. 

Bunout et al em 2006 selecionaram amostra com idosos saudáveis com deficiência de 

vitamina D associado a exercício. Não houve efeito em análise de subgrupos com teste T 

realizado pelo nosso grupo entre a intervenção e controle no teste TUG e SPPB sem exercício 

físico. Segundo o autor indivíduos suplementados treinados ou não com exercício físico tinham 
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maior velocidade de marcha com média e desvio padrão (838 ± 147) comparado com o controle 

(768 ± 127), p= 0,02. 

Lips et al em 2010 em uma amostra com idosos deficientes de vitamina D, não houve 

efeito com a intervenção no SPPB com delta 0,355 e 95% IC (0,108; 0,601) comparado ao 

placebo 0,601 (0,351; 0,852) e p= 0,162. 

Em 2012 Glendenning et al em uma subamostra sem deficiência de vitamina D não 

mostrou diferença no teste TUG entre os grupos intervenção na média e erro padrão (-0,21 ± 

0,08) e placebo (-0,32 ± 0,09), ambos os grupos com p<0,05. 

Bjerk et al em 2013 em uma amostra de homens com doença pulmonar obstrutiva grave, 

o uso de vitamina D não obteve diferença no teste de SPPB, diferença 0,3 e 95% IC (-0,8; 1,5); 

p=0,56. 

Boxer et al em 2013 avaliando o teste TUG em uma amostra de pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva, não mostrou diferença entre os grupos, diferença 0,8 com 

p=0,3. 

Segundo Uusi-Rasi et al em 2015, o tempo do teste TUG piorou no grupo suplementado 

sem exercício (p=0,01). Segundo os autores isso provavelmente decorreu da suplementação de 

vitamina D em produtos lácteos da dieta dos participantes da amostra, que possuíam altos níveis 

de vitamina D sérica no baseline (26,4 ng/mL).  

Levis & Goméz-Marín em 2017 encontraram piora no grupo placebo na avaliação final 

do SPPB aos 9 meses com média e 95% IC [intervenção  7.44 (6.71–8.16), controle 8.36 (7.79–

8.92), p= 0,047] porém sem diferença com a intervenção comparado ao baseline p=0,16.  

Stemmle et al em 2018 avaliaram a dose de 2.000 UI de vitamina D comparado com o 

controle de 800 UI por 12 meses em pacientes no pós-operatório recente de fratura de quadril, 

associado a um programa de exercícios simples e fisioterapia padrão. Não houve diferença 

estatística nos achados do estudo incluindo o programa de exercícios simples realizado em casa 

chamado SHEP (Simple Home Exercise Program). Como avaliamos o uso de vitamina D sem 

o exercício, realizamos a análise através do teste ANOVA Mista com avaliação de média e 

desvio padrão, havendo diferença significativa do TUG em relação ao tempo de suplementação 

de 1 ano, mas não em relação à dose de vitamina D. 

Vaes et al em 2018 avaliaram a suplementação de vitamina D 20 mcg (800 UI) por 6 

meses. Nossa avaliação com o teste T não pareado nos dados de 3 meses do SPPB mostrou um 
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valor delta significativo (p=0,01) no grupo suplementado. Já com os dados de 6 meses não 

houve diferença entre os grupos. 

Shea et al em 2019 avaliaram o uso de 800 UI vitamina D por 1 ano, não encontrando 

diferença no teste SPPB, diferença grupo intervenção 0,3 com 95% IC (0,0; 0,6); grupo placebo 

0,5 (0,3;0,6) e p=0,45.  

Aloia et al em 2019 avaliaram o uso de uma dose variável de vitamina D (média 3.490 

UI/dia) seguindo a regra de nível de vitamina D sérica ser no mínimo 30 ng/mL por 3 anos. 

Neste estudo não houve diferença no teste SPPB nos 3 anos avaliados -0,05 com 95% IC (-

0,19; 0,09) e p=0,51. 

Em 2019 De Koning et al em sua amostra com uso de 1.200 UI vitamina D por 1 ano, não 

mostrou diferença entre os grupos nos testes TUG e SPPB, diferença SPPB -0,05 com 95% IC 

(-0,63; 0,54) e p=0,88; diferença TUG razão 1,02 (0,95; 1,08) p=0,63. 

Bischoff-Ferrari et al em 2020 avaliaram o SPPB com a suplementação de 2.000 UI 

vitamina D por 3 anos, sem diferença entre os grupos com delta -0,1; IC 99% (-0,3; 0,1). Este 

mesmo autor e colaboradores em 2003 avaliaram a suplementação de vitamina D (800 UI) com 

cálcio (1.200 mg) comparado com grupo controle de cálcio (1.200 mg), e não foi demonstrado 

diferença no teste TUG (delta de -11,1 % grupo intervenção e delta -3,2% grupo controle). 

Porém não foi realizado pelos autores do estudo a análise estatística para o teste TUG sozinho. 

Foi feito a análise total de força muscular, que consistia na soma dos testes de força de flexão 

e de extensão de joelho, força de preensão palmar e teste TUG, com valor p=0,0094. A diferença 

na análise de quedas (49% no grupo intervenção) pode ser decorrente segundo o autor da 

melhora da função músculo-esquelética geral, com a análise integrada de força e TUG. Em 

2016 Bischoff-Ferrari et al avaliando o grupo intervenção com 60.000 UI mensal de vitamina 

D com controle de 24.000 UI, mostrou aos 6 meses diferença somente no teste de levantar-se 5 

vezes da cadeira (um dos testes do SPPB) entre os grupos, com delta -0,44; IC 95% (-0,86; -

0,02) e p=0,04. 
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6.DISCUSSÃO  

6.1 PRINCIPAIS ACHADOS 

O nosso trabalho mostrou a importância de se avaliar a função muscular na 

avaliação clínica do idoso, prevenindo assim quedas e dependência funcional. Gill em 1995 

já falava da importância dos testes de performance física na avaliação de dependência. 

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia (Maeda, 2014) recomenda que em 

pacientes com osteoporose e risco de fraturas aumentado, o nível de 25OH vitamina D 

mantenha-se acima de 30ng/mL. Há um crescente consenso que a melhora na função 

muscular com a suplementação de vitamina D mostra benefícios somente quando há níveis 

basais de 25OH vitamina D menores que 20ng/mL (De Koning, 2019) e menores que 

12ng/mL (Beaudart, 2014). Entre os 17 estudos avaliados na nossa revisão, 9 estudos 

apresentavam níveis deficientes de vitamina D (< 20 ng/mL) e 8 estudos com níveis entre 

20 e 30 ng/mL (insuficiência). Em todos os estudos houve aumento significante dos níveis 

de vitamina D após o período de intervenção. Esta revisão mostrou diferença em 4 estudos 

dos 17 analisados. Houve diferença significativa em dois estudos com níveis de vitamina D 

menor que 20 ng/mL (Stemmle, 2018; Vaes, 2018) e em um estudo com nível de 20,9 ng/mL 

(Bischoff-Ferrari, 2016). Uusi-Rasi em 2015 mostrou piora da função muscular com níveis 

de 26 ng/mL de vitamina D basal no grupo suplementado. 

Alguns artigos estudados incluíram o exercício físico e a vitamina D como 

intervenção, mas não mostraram resultado comparando somente os grupos sem exercício 

físico. Por essa razão foi realizada análises de subgrupos nesses trabalhos. Enquanto alguns 

estudos tiveram efeitos significantes do uso de vitamina D no tempo de uso (Stemmle, 2018; 

Vaes, 2018) e também em teste específico como se levantar e sentar da cadeira (Bischoff-

Ferrari, 2016); outro estudo mostrou piora do teste TUG no grupo intervenção (Uusi-Rasi 

2015). 

Não foram descritos eventos adversos nos seguintes estudos: Aloia, 2019; Kenny, 

2003; Latham, 2003; Bjerk, 2013; De Koning, 2019; Stemmle, 2018; Shea, 2019; Vaes, 

2018; Uusi-Rasi, 2015; Glendenning, 2012. Nos demais estudos houve alguns eventos 

adversos no grupo intervenção: no estudo de Levis & Gomez Marin (2016) mostrou 

hipercalcemia leve em 3 pessoas; Lips em 2010 descreveu um óbito por infarto agudo do 

miocárdio; Boxer em 2013 apresentou um aumento significativo de infecções, podendo 

segundo o autor ser um erro devido a amostra pequena; Bischoff-Ferrari em 2003 mostrou 

2 pessoas com constipação; este autor em 2016 descreveu 6 casos de hipercalcemia leve em 
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12 meses de intervenção; e em 2020 Bischoff-Ferrari apresentou 15 pessoas (1,4% da 

amostra) com desordem no metabolismo mineral e 7 pessoas (0,7% da amostra) com cálculo 

renal. Bunout em 2006 descreveu 01 caso de colecistite aguda no grupo controle. 

Kupisz-Urba´nska et al na revisão em 2021 relataram a interação de várias classes 

de drogas como inibidores de lipase, estatinas, anticonvulsivantes, imunossupressores, 

quimioterápicos com os níveis séricos de vitamina D. Nos estudos clínicos selecionados 

nessa revisão sistemática, essa interação com drogas foi muito pouco avaliada. Na revisão 

deste autor também descrevem que ainda faltam estudos controlados com vitamina D na 

faixa etária dos muitos idosos (acima de 85 anos), como nos estudos por nós avaliados, onde 

a faixa etária foi em média de 65 a 87 anos.  

Na metanálise de Gkekas (2021), a vitamina D com a suplementação proteica não 

mostrou melhora na performance funcional com o teste SPPB. E segundo o autor, não se 

sabe se a co-suplementação de cálcio traria melhoria ao efeito da vitamina D. 

Como mostrou Beaudart em sua metanálise em 2014, a força muscular de 

membros inferiores é importante para a manutenção da funcionalidade, e a força de 

quadríceps é um preditor de incidência de quedas. O teste TUG e o teste de levantar e sentar 

da cadeira do SPPB avaliam indiretamente a força muscular. 

Halfon em sua revisão em 2015 apresentou que dados de ensaios clínicos e 

metanálises mostraram um efeito benéfico da suplementação diária de vitamina D na função 

muscular, em indivíduos com deficiência ou insuficiência do nível dessa vitamina no 

baseline. Uma dose diária de 1.000UI mostrou ser suficiente, já doses maiores intermitentes 

de vitamina D não mostraram melhorar a força muscular. Nosso trabalho mostrou melhora 

na função muscular com doses de 800 a 2.000 UI diárias, com ou sem cálcio, e com uma 

dose mensal de 60.000 UI sem cálcio. Os níveis de vitamina D no sangue foram abaixo de 

28 ng/mL nos 17 estudos da nossa revisão. 

 

6.2. FORÇAS E LIMITAÇÕES 

 

Uma significativa força da nossa revisão é que não há estudo sistemático que 

relaciona a dose de vitamina D com os dois testes mais utilizados nos trabalhos sobre função 

muscular. A maioria dos estudos durou acima de 24 semanas, o qual é um período de 

suplementação necessária para atingir a meta de 30ng/mL em indivíduos idosos na maioria 

dos trabalhos clínicos. 
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A análise qualitativa dos estudos também foi boa, mostrando que a maioria dos 

estudos obteve 75% de respostas “sim” na ferramenta de viés CASP, indicando um baixo 

risco de viés. 

Algumas limitações foram a falta de trabalhos com indivíduos acima de 85 anos; 

esta revisão sistemática poderia deixar de capturar estudos pequenos; não foi realizado 

contato com os autores para averiguar informações sobre a metodologia e dados; evitamos 

a princípio fazer a metanálise, pois a maioria dos estudos não mostraram efeito. Porém essa 

última decisão poderá ser revista antes da publicação. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Esta revisão sistemática descreveu a importância de se avaliar o uso da vitamina 

D sozinha na função muscular de idosos. A suplementação teve um modesto impacto 

positivo, com quatro dos dezessete estudos mostrando significância com o uso da vitamina 

D isolada. O tempo médio necessário para uma melhora nos desfechos dos testes TUG e 

SPPB foi de 3 a 12 meses. Também houve efeito positivo no teste de levantar-se da cadeira, 

importante na avaliação de força e equilíbrio, com níveis basais de vitamina D sérica 

menores que 21 ng/mL. Porém há necessidade de mais estudos com indivíduos muito idosos 

(acima de 85 anos) associados a exercício e ingesta proteica na avaliação da performance 

funcional, evitando a dependência, quedas e o aumento da mortalidade.  
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ANEXO 1 -PRISMA 
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ANEXO 2- BUSCA NAS BASES DE DADOS 

Lilacs 

mh:”Sarcopenia” OR (Sarcopénie) OR (mh:C10.597.613.612.500$) OR 

(mh:C23.300.070.500.500$) OR (mh:C23.888.592.608.612.500$) AND mh:”Idoso” OR 

(Aged) OR (Anciano) OR (Sujet âgé) OR (Idosos) OR (Pessoa Idosa) OR (Pessoa de Idade) 

OR (Pessoas Idosas) OR (Pessoas de Idade) OR (População Idosa) OR (mh:M01.060.116.100$) 

AND mh:”Colecalciferol” OR (Cholecalciferol) OR (Colecalciferol) OR (Cholécalciférol) OR 

(Vitamina D 3) OR (mh:D04.210.500.247.222.159$) OR (mh:D04.210.500.247.808.146$) OR 

(mh:D04.210.500.812.768.196$) OR (mh:D10.570.938.146$) AND (short physical 

performance battery) AND (time up and go) 

 

Cochrane 

MeSH descriptor [sarcopenia] explode all trees  

MeSH descriptor [Cholecalciferol] explode all trees  

MeSH descriptor [Aged] explode all trees  

time up and go  

short physical performance battery 

 

Embase 

aged'/exp AND (25ohd3 OR 'vitamin d'/exp) AND ('physical performance'/exp OR 

'sarcopenia'/exp OR 'short physical performance battery'/exp OR 'timed up and go test'/exp) 

 

Pubmed 

("Cholecalciferol"[Mesh] OR Calciol OR ((3 beta,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-

3-ol) OR (Vitamin D 3) OR (Vitamin D3) OR (Cholecalciferols)) AND "aged"[Mesh] OR 

elderly AND ("Muscle, Striated"[Mesh] OR (Striated Muscle) OR (Muscles, Striated) OR 

(Striated Muscles) OR "Accidental Falls"[Mesh] OR Falls OR Falling OR (Falls, Accidental) 

OR (Accidental Fall) OR (Fall, Accidental) OR (Slip and Fall) OR (Fall and Slip) OR (short 

physical performance battery) OR SPPB AND (time up and go) OR TUG AND 

"Sarcopenia"[Mesh] OR sarcopenias) 

 

WHO 

aged or elderly and cholecalciferol or (vitamin d) and sarcopenia or (muscle mass) and TUG 

or (time up and go) and SPPB or (short physical performance battery) 

 

Clinical trials 

Sarcopenia  AND  vitamin d OR cholecalciferol          all studies        all studies     

Filtros: terminated    available 
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ANEXO 3- CASP 
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