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Editorial

Nesta nova edição, importantes atualizações científicas nas áreas de Nutrição Clínica, 
Nutrição Esportiva e Fitoterapia contribuirão para a prática clínica de nossos 
leitores.

Em Nutrição Esportiva, uma esclarecedora revisão acerca do papel do nitrato 
na performance esportiva, proveniente de fontes alimentares ou suplementares, 
mostrará ao profissional dessa área que a ação desse componente pode ir além 
da vasodilatação: se bem aplicado, pode potencializar o desempenho em exer-
cícios de alta intensidade e curta duração. Ainda sobre nutrição e esporte, uma 
atualização sobre o papel da vitamina D no esporte abre evidências de sua atuação 
como importante estratégia para o processo de hipertrofia muscular. 

Em Nutrição Clínica, uma revisão sobre a interpretação da dosagem da vitamina 
B12 incita discussões importantes para a prática clínica. A adequada interpretação 
das dosagens de vitamina B12 é essencial para os âmbito preventivos e terapêuticos 
das doenças correlacionadas à deficiência dessa vitamina, prevalente especialmente em alguns grupos 

de risco, como crianças, idosos, gestantes e veganos. 
Em Fitoterapia, trazemos um estudo de caso com a aplicação clíni-

ca de Astragalus membranaceus, com resultados iniciais interessantes 
sobre a modulação do sistema imune. 

Na sessão de Gastronomia, uma receita nutritiva, prática e saborosa 
que valoriza nossa biodiversidade: tortinha de legumes com taioba. 

Dando continuidade à séria sobre Agroecologia, a matéria desta 
edição mostra um tema preocupante e de grande relevância, acerca 
do risco de extinção das abelhas, que tem como uma das causas o uso 
excessivo de agrotóxicos. 

Excelente leitura!

Dra. Valéria Paschoal
Diretora da VP Centro de Nutrição Funcional

Dra. Paula Gandin
Presidente do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional
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Os efeitos da vitamina D na hipertrofia 
muscular

The effects of vitamin D on muscle hypertrophy

Resumo

O papel da vitamina D na saúde óssea apresenta vasta literatura, sendo bastante estudado e conhecida, porém, novas evidências vêm 
elucidando sua interação, associação e participação em muitos processos metabólicos, atuando desde a prevenção até o tratamento de 
doenças crônicas. Dentre inúmeras interações, destaca-se o papel da vitamina D sobre a massa muscular, dada sua grande importância 
tanto para a saúde quanto para o rendimento esportivo. O presente trabalho tem como objetivo elaborar revisão da literatura sobre os 
efeitos da vitamina D nos principais aspectos relacionados com o processo de hipertrofia muscular, desde o funcionamento neuromuscular, 
força e potência muscular, tempo de recuperação e hormônios (testosterona).

Palavras-chave: Vitamina D, Hipertrofia Muscular, Força Muscular.

Abstract

The role of vitamin D in bone health has being extensively studied and elucidated, but new evidence has elucidated its interaction, asso-
ciation and participation in many metabolic processes, from prevention to treatment of chronic diseases. Among the many interactions, 
the role of vitamin D on muscle mass is highlighted, given its great importance for both health and sports performance. The objective 
of this study is to review the literature on the effects of vitamin D on major aspects related to the muscular hypertrophy process, from 
neuromuscular functioning, muscular strength and power, recovery time and hormones (testosterone).

Keywords: Vitamin D, Muscle Hypertrophy, Muscle Strength.
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Os efeitos da vitamina D na hipertrofia muscular

A
Introdução

A vitamina D (Vit D) é amplamente conhecida 
pela sua relação com o metabolismo do mineral 
cálcio no organismo, atuando de maneira positiva 
na saúde óssea (osteomalácia, osteopenia e 
osteoporose), cuja importância se estabeleceu 
principalmente após evidências de que a 
prevalência de osteoporose não estava relacionada 
somente com a deficiência e/ou baixo consumo de 
cálcio, mas também com baixos níveis de Vit D1-5. 
A exposição solar é considerada um dos principais 
fatores ambientais relacionados com a atividade 
da Vit D e o metabolismo ósseo. Com a grande 
mudança de hábitos e rotina da população – como 
maior carga horária de trabalho em ambientes 
fechados, diminuindo o tempo de exposição solar 
mesmo em países tropicais, e o aumento do uso de 
filtro solar devido à prevenção ao câncer de pele 
– é verificada diminuição em sua bioatividade, 
implicando em prejuízos ao organismo2-4.

Recentemente, a Vit D vem sendo considerada 
como hormônio, e sua síntese endógena é 
estimulada após exposição a raios ultravioleta 
B (UVB). Novas pesquisas ilustram seu papel 
além do metabolismo ósseo, com inúmeros 
benefícios para a saúde quando em níveis 
adequados, ou malefícios, quando em deficiência 
ou insuficiência2,4. 

A deficiência de Vit D apresenta relação direta 
no aumento da susceptibilidade e fisiopatogênese 
de outras doenças e agravos crônicos, como 
hipertensão arterial, resistência insulínica e 
diabetes mellitus tipo 2, onde relaciona-se a Vit 
D na regulação da células beta do pâncreas e 
secreção de insulina4,5,8. Baixas concentrações 
de Vit D também são relacionadas com câncer, 
esclerose múltipla, tuberculose, imunossupressão, 
depressão, esquizofrenia e obesidade4,5,6,7,8. 

Com o advento das técnicas de sequenciamento 
do genoma humano e das pesquisas envolvendo 
a interação de nutrientes-gene, verifica-se que a 
Vit D atua no controle e regulação da expressão 
de mais de 900 genes, o que corresponde a mais 
de 5% do nosso genoma9,10. 

Níveis adequados de Vit D têm mostrado 
impacto significativo sobre a saúde e ampla 

relação com desempenho esportivo, ilustrado 
por melhorias na função neurológica, saúde 
cardiovascular, no metabolismo de glicose e 
insulina, na saúde óssea, na melhora da inflamação 
induzida pelo exercício e, por fim, no desempenho 
muscular11,12,13. 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar 
revisão da literatura científica, elucidando a 
importância e associações das concentrações 
de Vit D nos principais aspectos relacionados a 
hipertrofia muscular.

Metodologia

Foi realizada revisão sistemática da literatura 
científica por meio da consulta nas bases de dados 
eletrônicos Pubmed, Scielo e Lilacs, utilizando 
palavras-chave como vitamina D, hipertrofia, 
força muscular, potência muscular, sarcopenia, 
níveis de vitamina D e seus respectivos termos 
na língua inglesa. 

Foram considerados, para o presente trabalho, 
artigos de revisão, editoriais, artigos originais 
e artigos experimentais, realizados com seres 
humanos e em camundongos, que continham 
informações sobre Vit D em relação com força, 
potência e recuperação muscular, níveis de 
testosterona e hipertrofia muscular. 

Resultados e discussão

Sobre os níveis de Vitamina D em atletas 
e não atletas

Considerando inicialmente a população não 
atleta, dados publicados no ano de 2013 referentes 
à população de São Paulo revelaram insuficiência 
nas concentrações de Vit D (< 30 ng/mL) em 
cerca de 40% dos indivíduos jovens, sendo que, 
com o avançar da idade, este número aumentava, 
chegando a 100% de deficiência (< 20 ng/mL) na 
faixa de 91 a 100 anos. Como possíveis fatores 
relacionados a essa hipovitaminose estão a baixa 
exposição solar dessa população e a capacidade 
cutânea reduzida em sintetizar Vit D14.

Outro estudo do mesmo grupo e no mesmo 
ano comparou 591 indivíduos, sendo 177 idosos 
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que viviam em asilos, 243 idosos da comunidade, 
99 idosos ativos participantes de programa de 
atividade física e 72 jovens. Amostras sanguíneas 
de todos os indivíduos foram coletadas ao longo 
de um ano. Como resultados foram encontrados 
níveis mais elevados (próximos ou > que 30 
ng/mL) no grupo de jovens e de idosos ativos, 
consideravelmente maiores nos meses de verão, 
justificando uma das hipóteses dos autores de 
que a sazonalidade e exposição solar influenciam 
diretamente a concentração de Vit D15.

Por meio da publicação do consenso Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 
(SBEM), em 2014, foi verificado que baixos 
níveis de Vit D são uma realidade no Brasil, e sua 
prevalência tende a aumentar de acordo com a 
latitude (menor exposição solar) e com o avançar 
da idade (déficit de síntese cutânea)4.

Reforçando os dados encontrados na população 
brasileira, Bendik et al.16 verificaram que as 
concentrações de Vit D apresentam considerável 
inadequação (< 20 ng/ml) em níveis epidêmicos, 
com prevalências atingindo cerca de 88,1% da 
população mundial. 

A deficiência de Vit D também acomete a 
população atleta, fato ilustrado por metanálise que 
considerou 2.313 atletas, reunidos a partir de 23 
estudos, verificando prevalências atingindo cerca 
de 56% de inadequação17. Atletas geralmente 
costumam realizar treinamento ao ar livre, porém 
também podem sofrer com a sazonalidade. 
Em estudo realizado durante o inverno, foram 
comparados os níveis de Vit D em atletas e não 
atletas, ambos sem suplementação de Vit D. Foi 
verificado que 62% dos atletas estavam com níveis 

insuficientes, e apenas 1,6% (1/61) dos atletas 
estavam com concentração ótima (> 40 ng/mL). 
Os dados reforçam a preocupação que deve ser 
tomada tanto para essa população quanto para a 
estação do ano18.

Em atletas, os níveis de Vit D merecem atenção 
especial, uma vez que, pelo perfil atlético, podem 
exigir concentrações mais elevadas de Vit D 
devido a maiores demandas de cálcio, além do 
menor percentual de gordura corporal e o papel 
do tecido adiposo em atuar como reserva de Vit D. 
Porém, alguns autores sugerem que essa atividade 
de armazenamento, tanto no tecido adiposo quanto 
no tecido muscular, só ocorre após os níveis de Vit 
D alcançarem 50 ng/ml19-21.

A importância da Vit D para a saúde muscular 
se baseia nos achados de que a deficiência de Vit 
D relaciona-se com maiores taxas de catabolismo 
e redução da função do músculo esquelético, 
tempo de recuperação ao treinamento de maior 
intensidade, redução de força e potência muscular, 
além da redução de síntese e níveis circulantes de 
testosterona22,23. 

Por outro lado, níveis adequados de Vit D (> 
30 ng/ml) estão relacionados com o aumento da 
força e potência muscular, maior produção de 
testosterona e redução do tempo de recuperação, 
o que possibilita treinos com maior intensidade e 
mais frequentes24. 

O Quadro 1 mostra as principais características 
de atletas ou praticantes de atividades físicas 
com maior risco de deficiência de vitamina D. O 
Quadro 2 apresenta os valores séricos de vitamina 
D e suas implicações à saúde.

Baixa exposição ao sol no ambiente de treinamento (ex: treino no início da manhã 
e final da tarde ou treino em ambiente fechado)
Pigmentação escura da pele 
Vestuário que cobre a maior parte ou a totalidade do seu corpo
Possuem deficiência física (ex: membros menores ou amputados)
Má absorção gastrointestinal (ex: doença celíaca ou má absorção de gordura)
História familiar de lesão óssea / distúrbios ou deficiência de vitamina D

Quadro 1. Atletas ou praticantes com maior risco de deficiência de vitamina D



33

 w
w

w
.v

po
nl

in
e.

co
m

.b
r

Os efeitos da vitamina D na hipertrofia muscular

Vitamina D e exposição solar

De acordo com os dados supracitados, 
realmente pode-se constatar que a hipovitaminose 
D é alarmante, considerada epidemia mundial, 
e dentre os principais fatores relacionados com 
sua deficiência temos que a exposição solar e a 
sazonalidade são os mais relevantes, uma vez que 
a luz solar influencia em cerca de 80% na síntese 
de Vit D2.

Alguns estudos nos mostram que 15 min de 
exposição à luz solar, sem filtro protetor, durante 
os meses de verão e em roupas de banho, já são 
suficientes em estimular a produção em torno de 
10.000 a 20.000 UI de Vit D2,7,9,13.

Outro dado verificado na população norte 
americana (Miami/EUA) ilustra que cerca de 6 
minutos de exposição solar no verão, com apenas 
1/4 do corpo exposto, e 15 minutos no inverno, 
são eficazes em estimular a síntese de 1.000 UI 
de Vit D25.

De modo geral, preconiza-se que o tempo de 
exposição à luz solar durante o verão deve ser de 
5 a 20 minutos por dia para peles claras e 30 a 
45min para peles escuras, respeitando frequência 
de 2 a 3 vezes na semana4,13,26.

Duas boas e valiosas dicas são: o tempo de 
exposição ao sol deve ser metade do tempo 
que leva para a pele ficar rosada ou começar a 
queimar, além de sempre tentar expor o máximo 
da superfície corporal possível, no horário que 
a sombra do corpo seja menor que a sua própria 
altura25,26.

E a ingestão alimentar? É realmente pre-
ciso suplementar?

O metabólito 25(OH)D (calcidiol) é o mais 
abundante e o melhor indicador de mensuração 
laboratorial do estado da Vit D, pois tem meia-

vida longa de 15 dias. A partir dos resultados, os 
indivíduos são classificados como deficientes, 
insuficientes ou suficientes para Vit D. A Endocrine 
Society define como “deficiência” de Vit D níveis 
abaixo de 20 ng/mL, “insuficiência” como níveis 
entre 21-29 ng/mL e “suficiência” como níveis 
entre 30 e 100 ng/ml4,5,27.

Para prevenção da deficiência de Vit D em 
indivíduos saudáveis, a SBEM (Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) 
recomenda ingestão de 400 UI/dia para crianças 
até 8 anos de idade e 600 UI/dia para crianças 
acima de 9 anos, adultos, idosos e gestantes. São 
sugeridos, também, valores para a população de 
risco, aquela que não tem exposição ao sol ou que 
já apresenta deficiência, que varia de 400 a 2.000 
UI/dia, dependendo da faixa etária (Quadro 3)4. 

Como pode ser visto no Quadro 4, a lista dos 
alimentos fontes não é extensa – grande parte é 
de origem marinha, incluindo salmão, sardinha, 
cavala, atum, óleo de fígado de bacalhau, além 
de cogumelos4, os quais não são consumidos 
com grande frequência no hábito alimentar 
do brasileiro. Além disso, considerando as 
recomendações diárias, alguns alimentos teriam 
que ser consumidos diariamente e em quantidade 
elevada, dificultando ainda mais a adesão. Assim, 
se faz de extrema necessidade a indicação de 
banhos de sol e o acompanhamento de níveis 
sanguíneos, para assim verificar se é necessária a 
suplementação.

Portanto, além da ingestão diária de Vit D por 
meio das fontes alimentares, para tratar deficiências 
acreditamos ser de extrema importância a 
indicação da exposição solar, mesmo em idades 
mais avançadas em que a produção endógena 
é reduzida, e, se necessária, a suplementação, 
sempre considerando a avaliação clínica prévia 
para a prescrição individualizada, levando em 
conta peculiaridades de cada pessoa. 

Quadro 2. Níveis de Vitamina D e suas implicações para saúde

Fonte: Adaptado de Grant e Holick13

25(OH)D (ng/ml) Implicações para a saúde

< 20
20 - 32

32 - 100
54 - 90
> 100
> 150

Deficiência
Insuficiência
Suficiência

Normal em países tropicais
Excesso

Intoxicação
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Em 2011, a Endocrine Society publicou 
diretrizes para a prática clínica, afirmando que, para 
maximizar o efeito dessa vitamina sobre cálcio, 
ossos e no metabolismo muscular, a concentração 
sérica desejada de 25(OH)D é acima de 30 ng/
ml. Em caso de deficiência ou para aumentar as 
concentrações acima desse valor, a suplementação 
deve ser de 1.500-2.000 UI/dia em adultos e 1.000 
UI/dia em crianças e adolescentes27. Outro estudo 
mostrou que a suplementação de 1.000 UI/dia de 
Vit D pode elevar os níveis séricos sanguíneos em 
cerca de 5 ng/ml28. 

Em estudo realizado com 95 indivíduos (18-
50 anos), avaliados no inverno (10 a 15 °C) da 
Nova Zelândia, observou-se que a suplementação 
com 1.000 UI/dia durante 6 meses foi ineficaz em 
aumentar os níveis de Vit D, sendo verificado, 
ainda, que nessa população os valores de Vit D 
diminuíram de 32 ng/ml para 28,8 ng/ml29.

Com intuito de avaliar o efeito da suplementação 
de Vit D, um estudo brasileiro submeteu 
indivíduos idosos com alta prevalência de 
hipovitaminose (40% com níveis abaixo de 20 ng/
ml) a suplementação de 1.000 UI/dia e verificou, 
após 3 meses, aumento médio de 7,5 ng/ml nas 
concentrações séricas de VitD. Neste estudo 
observou-se que o aumento nas concentrações é 
mais evidente nos indivíduos com valores mais 
baixos (< 20 ng/ml), cuja média foi de 10,3 ng/ml 
comparando-se àqueles com concentrações > de 
20 ng/ml, que elevaram em média cerca de 5,18 
ng/mL. No final dos 3 meses de suplementação, 
10% ainda permaneceram deficientes (< 20 ng/

ml), o que justifica que para indivíduos com níveis 
insuficientes (< 30 ng/ml) são necessárias doses 
maiores do que 1.000 UI/dia para se aproximar 
a 30 ng/ml, e não somente um tempo maior de 
suplementação, já que neste estudo os indivíduos 
atingiram um platô com cerca de 6 semanas de 
suplementação30.

Em situações de insuficiência ou para reposição 
dos estoques de Vit D, a SBEM recomenda a dose 
de 50.000 UI/semana ou 7.000 UI/dia de Vit D 
durante 6 a 8 semanas. Caso não sejam atingidos 
níveis considerados suficientes, pode ser feito 
novo ciclo com consequente reavaliação, já que 
podem existir variações e respostas individuais 
ao tratamento, até atingir níveis ótimos. É 
fortemente recomendado que seja utilizada a 
dose de manutenção de acordo com a faixa etária, 
exposição solar e coloração da pele4,31.

Por se tratar de uma substância lipossolúvel, 
a Vit D apresenta absorção promovida por 
gorduras. Em casos de má absorção, vale ressaltar 
a importância de fazer a suplementação após 
refeição contendo gordura, porém para indivíduos 
com boa absorção intestinal parece não haver 
diferença entre jejum ou estado alimentado4,32.

Em relação aos atletas, níveis ótimos ainda não 
foram determinados, mas as evidências mostram 
que 600-800 UI/dia podem não ser suficientes para 
bons níveis de Vit D nesta população. Tem sido 
demonstrado que 2.000 a 5.000 UI/dia a partir de 
todas as fontes disponíveis, seja por meio da dieta 
e/ou suplementação, levam a níveis adequados 
(30-35 ng/ml)10,33,34.

Quadro 3. Doses de manutenção diárias de vitamina D recomendadas para população geral e para 
população de risco para deficiência

Fonte: Adaptado de SBEM4

Faixas etárias População geral (UI) População de risco (UI)

0 – 12 meses
1 – 8 anos

9 – 18 anos
19 – 70 anos

> 70 anos
Gestantes 14 – 18 anos

Gestantes > 18 anos
Lactantes 14 – 18 anos

Lactantes > 18 anos

400
400
600
600
800
600
600
600
600

400 – 1.000
600 – 1.000
600 – 1.000

1.500 – 2.000
1.500 – 2.000
600 – 1.000

1.500 – 2.000
600 – 1.000

1.500 – 2.000
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Toxicidade da Vitamina D

Segundo a SBEM, não são verificados casos 
de intoxicação com níveis até a suficiência (entre 
30 e 40 ng/ml).4 Efeitos adversos podem ser 
desencadeados em concentrações acima de 80 
ng/mL35,36.

Pelo fato de que a Vit D participa do processo de 
absorção de cálcio e assim estimula a mineralização 
e reabsorção óssea, elevações muito grandes nos 
níveis de Vit D podem acelerar esse processo e 
causar aumento significativo nas concentrações de 
cálcio no sangue, maior taxa de absorção de cálcio 
pelos rins, podendo levar à formação de cálculos 
renais e até a calcificação vascular37,38. 

Alguns autores justificam que a toxicidade 
pode ocorrer apenas na deficiência de vitamina 
K34,39,40. E que doses de até 10.000 UI/dia por cinco 
meses não mostraram sinais de toxicidade, como a 
hipercalcemia e hipercalciúria.41 Além do fato que 
concentrações tóxicas (> 90 ng/ml) são difíceis de 
serem alcançadas quando são utilizadas as doses 
habitualmente recomendadas42. 

A suplementação, principalmente em doses 
elevadas, deve sempre ser criteriosa e com 
monitorização, ainda mais com indivíduos 
utilizando diuréticos ou que possuem arritmia 
cardíaca, hiperparatiroidismo primário, litíase 
renal ou outros tipos de doença nos rins, doença 
hepática e níveis sanguíneos de cálcio elevados34.

Fatores que auxiliam na hipertrofia

Após elucidar a importância de níveis adequados 

de Vit D, vamos relacionar o papel deste nutriente 
sob alguns fatores que contribuem no processo 
de manutenção e hipertrofia da massa muscular.

Sabe-se que a Vit D possui seu próprio receptor 
celular, presente em quase todos os tecidos do corpo 
humano, incluindo a musculatura esquelética34, e 
que níveis suficientes de Vit D (> 30 ng/mL) estão 
relacionados à boa saúde muscular24,34. Vamos 
então evidenciar esses fatores.

Produção de força e potência 

Segundo Sato et al.22, adequados níveis de 
Vit D têm relação com o aumento do tamanho 
e do número de fibras musculares do tipo II, 
relacionado com melhora na sensibilidade e 
entrada do cálcio nos retículos sarcoplasmáticos, 
fundamentais ao bom acoplamento entre actina 
e miosina e, consequentemente, à contração 
muscular, promovendo eficiência na geração de 
força e potência22,34.

Por outro lado, níveis baixos de Vit D podem 
impossibilitar a recaptação do cálcio do citoplasma 
após a contração muscular para o interior do 
retículo sarcoplasmático, o que pode proporcionar 
estresse oxidativo, desencadeando lesões em 
estruturas celulares e perda de integridade 
muscular43,44.

A fim de avaliar a relação da Vit D com a força 
de diferentes grupos musculares, 419 indivíduos, 
incluindo homens e mulheres, foram submetidos 
a estudo altamente controlado (sexo, idade, nível 
de atividade, sazonalidade), e verificou-se que os 
níveis de Vit D estão diretamente relacionados ao 

Quadro 4. Fontes alimentares de Vitamina D

Fonte: Adaptado de SBEM4

Alimentos Porções Conteúdo de Vit D por porção

Salmão selvagem
Salmão de cativeiro

Sardinha em conserva
Cavala em conserva

Atum 
Óleo de fígado de bacalhau

Gema de ovo
Cogumelos frescos
Cogumelos do sol

100 g
100 g
100 g
100 g
100 g
5 mL

1 unidade
100 g
100 g

~ 600 – 1.000 UI de Vit D3
~ 100 – 250 UI de Vit D3

~ 300 UI de Vit D3
~ 250 UI de Vit D3
~ 230 UI de Vit D3

~ 400 – 1.000 UI de Vit D3
~ 20 UI de Vit D3

~ 100 UI de Vit D3
~ 1.600 UI de Vit D3
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aumento de força apenas nos membros superiores. 
Nos membros inferiores, foi verificada melhora 
apenas em força isométrica, justificada pela menor 
presença de receptores androgênicos e de Vit D, 
além da maior utilização das pernas ao longo do 
dia45.

Em outro estudo, controlado e duplo cego, 
jogadores de futebol foram suplementados com 
5.000 UI/dia durante 8 semanas, verificando 
aumento significativo nos níveis séricos de Vit 
D, força e potência muscular, com melhora 
significativa no desempenho esportivo por meio da 
redução do tempo de Sprint de 10 metros e maior 
altura em saltos verticais, quando comparados os 
momento pré e pós suplementação18.

Em es tudo de  metanál ise  publ icado 
recentemente, evidencia-se uma pequena, porém 
significante, relação da Vit D com força muscular, 
principalmente em pessoas com insuficiência 
de Vit D e com idade mais avançada (igual ou 
superior a 65 anos), evidenciando, nesse caso, 
melhores resultados em membros inferiores. Com 
base nesses resultados, ressalta-se a importância 
dessa vitamina principalmente para a prevenção 
de sarcopenia e o risco de quedas46.

Em 2015, outra metanálise, que também 
correlacionou os efeitos da suplementação de 
Vit D com força muscular tanto em membros 
superiores e inferiores, mostrou resultados 
positivos e significativos para aumento de força 
tanto em membros superiores quanto membros 
inferiores nos grupos suplementados, quando 
comparados aos grupos controles47. 

Levando para outro contexto, mas ainda 
relacionando a Vit D com força muscular, um 
estudo com duração de 2 anos avaliou o efeito da 
suplementação de 1.000 UI/dia de Vit D em 96   
mulheres idosas, que tinham sofrido infarto e já 
apresentavam níveis de deficiência (< 10 ng/ml). Foi 
verificado aumento de 96,5% no diâmetro das fibras 
tipo II do vasto lateral, o que acarretou em melhora 
na força e redução de atrofia muscular, enquanto no 
grupo placebo houve redução no diâmetro das fibras 
em 22,5% (p < 0,0001). O estudo ressaltou, ainda, 
que ao longo dos dois anos o grupo suplementado 
teve redução de 59% nas quedas e nenhuma fratura 
de quadril (0/48), diferentemente do verificado no 
grupo placebo (4/48)22.

Recuperação muscular

Com intuito de avaliar a importância da Vit 
D sobre o processo de recuperação muscular, 
um estudo placebo controlado, com duração de 
6 semanas, submeteu 20 homens com níveis 
insuficientes de Vit D (< 30 ng/ml) ao estresse 
do exercício físico, diante de duas formas de 
investigação: in vivo e in vitro. O protocolo consistia 
em exercícios de força para membros inferiores, 
utilizando cadeira extensora, e suplementação 
de 4.000 UI/dia de Vit D. No modelo in vitro 
foram utilizados mioblastos humanos, retirados 
também de homens com deficiência de Vit D e 
submetidos a suplementação e a lesão mecânica. 
Os resultados no modelo in vivo mostraram que 
a suplementação foi eficiente para aumentar as 
concentrações plasmáticas de Vit D, gerar maior 
potência, melhorar a recuperação e a capacidade 
de adaptação ao estresse do exercício. No modelo 
in vitro observou-se maior velocidade de células 
reparadoras nos tecidos lesionados quando 
os níveis de Vit D estão adequados. Portanto, 
sabemos que com recuperação muscular mais 
eficiente podemos nos submeter com maior 
frequência a treinos com maior intensidade ou 
volume, variáveis importantes no planejamento 
de treino que visa a hipertrofia. Assim, os autores 
sugerem que a manutenção de níveis adequados 
de Vit D pode ser benéfica para o aperfeiçoamento 
de processos reparadores e facilitar a hipertrofia 
subsequente48.

Em modelo de estudo duplo cego, Barker et al.49 
dividiram aleatoriamente indivíduos fisicamente 
ativos (atividade física pelo menos 3 vezes por 
semana) e apresentando níveis suficientes de Vit 
D sérica (30 ng/ml) em 2 grupos: suplementados 
com 4.000 UI/dia (n=15) e placebo (n=13). Foram 
acompanhados durante 35 dias e submetidos a 
protocolo de treinamento a fim de induzir danos 
musculares, sendo 10 séries de 10 repetições de 
saltos com 20 s de intervalo. O grupo suplementado 
apresentou menores concentrações de marcadores 
pró inflamatórios, além de que após o treino 
constatou-se redução da potência em apenas 6% 
neste grupo, enquanto o grupo placebo apresentou 
redução de 32%, o que ilustra a suplementação de 
Vit D como adjuvante no processo de preservação 
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/recuperação da função muscular49.

Efeitos na testosterona

O padrão hormonal é fundamental para o 
controle da massa muscular, e níveis adequados 
de testosterona apresentam implicações diretas 
para adaptações musculares favoráveis ao 
treinamento, enquanto seu déficit implica redução 
do anabolismo proteico, da força muscular e da 
beta-oxidação, culminando no aumento do tecido 
adiposo34,50.

A Vit D é relacionada às concentrações 
de testosterona em homens por meio de dois 
processos: atuando na inibição da aromatização 
(bloqueio da atividade da enzima aromatase), ou 
seja, da conversão de testosterona em hormônio 
feminino (estrógeno); e na melhora da sensibilidade 
de receptores andrógenos34.

A fim de avaliar os efeitos da suplementação 
de Vit D sobre os valores de testosterona em 
homens (20-49 anos) com sobrepeso, saudáveis 
e   submetidos a programa de redução de peso, foi 
delineado estudo duplo cego, com duração de 12 
meses, em que os indivíduos foram aleatoriamente 
divididos em 2 grupos: suplementados com 3.332 
UI/dia (n=31) e placebo (n=23). 

No início, ambos os grupos apresentavam 
deficiência de Vit D (< 20 ng/ml) e níveis de 
testosterona na extremidade inferior para homens 
na faixa etária de 20 a 49 anos. 

Os resultados após um ano de acompanhamento 
mostraram que a concentração de Vit D circulante 
dobrou no grupo suplementado e manteve-
se constante no grupo placebo. No grupo 
suplementado houve um aumento significativo nos 
níveis de testosterona total de 10,7 ± 3,9 nmol/L 
para 13,4 ± 4,7 nmol/L e nos níveis de testosterona 
biodisponível de 5,21 ± 1,87 nmol/L para 6,25 ± 
2,01 nmol/L, além da testosterona livre de 0,222 
± 0,080 nmol/L para 0,267 ± 0,087 nmol/L. 
Em contrapartida, no grupo placebo não houve 
nenhuma alteração significativa em qualquer 
medida de testosterona51.

Em outro estudo envolvendo 1.362 homens 
na faixa etária de 40 a 75 anos, foi avaliada a 
associação entre Vit D, testosterona e estradiol. 
Verificaram que as correlações alteram e são 

dependentes de diversos fatores como idade, IMC, 
tabagismo, lugar onde vive, atividade física e 
presença de morbidades. Além disso, evidenciou-
se que a Vit D é positivamente associada aos níveis 
de testosterona total e livre52.

Em 2016, um estudo ressaltou a importância da 
Vit D na função reprodutiva em ambos os sexos 
pela presença do receptor de Vit D nos órgãos 
reprodutivos, e relacionou os níveis de Vit D e 
a função gonadal de homens em dois modelos. 
Verificou-se, por meio de associação linear, que 
quanto maiores eram os níveis de Vit D, melhor 
era a função gonadal. Porém quando avaliado no 
modelo de associação inversa em forma de U, tanto 
concentrações baixas quanto altas demonstraram 
função gonadal deficiente em comparação com 
aquelas em níveis intermediários, justificando 
que níveis muito elevados de Vit D não estão 
relacionados também a melhores efeitos e que 
o caminho é o equilíbrio e controle de todos os 
fatores53.

Hipertrofia

Estudo com modelo in vitro verificou que a 
presença de Vit D resulta na redução de miostatina, 
proteína responsável pela controle e inibição de 
síntese proteica54.

Em 2013, estudo in vitro com células musculares 
de camundongos relacionou os níveis de Vit D a 
melhora da ação de insulina e leucina na via de 
síntese proteica (Akt/mTOR). Células foram 
incubadas em diferentes soluções: somente 
leucina, insulina, Vit D e todas as combinações. 
Foi observado que a Vit D melhora a sensibilidade 
à insulina, e a presença da Vit D na combinação 
de insulina com leucina aumentou cerca de 15% 
a taxa de síntese proteica48.

Outro estudo, também com modelo in 
vitro, observou que níveis adequados de Vit D 
melhoraram as atividades de células reparadoras 
em fibras musculares lesionadas, proporcionando 
maior hipertrofia miofibrilar55.

Sabemos também que a deficiência de Vit D 
afeta fibras musculares do tipo II, podendo levar 
a fraqueza e atrofia56.

Um estudo com mulheres idosas que 
apresentavam deficiência de Vit D (<15,6 ng/ml), 



38

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l

Hugo Comparotto e Rodrigo Minoru Manda

constatou atrofia das fibras musculares II, quando 
comparadas com idosas com níveis mais elevados 
de vit D (> 15,6 ng/ml)22,56.

Conclusões

Níveis adequados de Vit D estão relacionados à 
melhora na densidade óssea, capacidade aeróbia, 
menor tempo de recuperação, maior força, 
potência e crescimento muscular e melhores níveis 
de testosterona, auxiliando, assim, no processo 
hipertrófico da musculatura esquelética.

Para esses processos serem eficientes é 

aconselhado manter os níveis séricos de Vit D entre 
30 a 40 ng/ml e garantir quantidades adequadas 
de outros nutrientes essenciais, incluindo a 
vitamina K. Por fim, aconselha-se sempre o 
acompanhamento por equipe multidisciplinar, 
mensurando e adequando os níveis de Vit D com 
todos os fatores necessários para a manutenção e 
promoção de saúde e rendimento esportivo.

Adendo
Conversão de VitD3:
Fontes: 40 UI = 1 mcg
[sérica]: 1 ng/mL = 2.5 nmol/L
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