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RESUMO
Introdução: A dermatite atópica é uma doença inflamatória crónica caraterizada pela interação entre uma barreira cutânea disfuncional, a presença de agentes ambientais e infeciosos e a desregulação do sistema imunitário. São conhecidas
as funções da vitamina D na diferenciação da epiderme e na modulação imune, podendo assumir um papel relevante no
tratamento da dermatite atópica. Este artigo tem como objetivo rever a evidência do uso da suplementação oral com vitamina D, em comparação com o placebo ou o tratamento standard, no tratamento da dermatite atópica.
Métodos: Foi elaborada uma revisão baseada na evidência de acordo com o objetivo definido tendo em conta a Strength
of Recommendation Taxonomy (SORT). Foram pesquisadas guidelines, revisões sistemáticas e meta-análises sem limite
temporal, bem como ensaios clínicos publicados entre 2016 e 2019. Foram usados os termos MeSH “atopic dermatitis”,
“vitamin D” e “cholecalciferol”, bem como “atopic eczema”.
Resultados: Foram identificados 226 artigos. As autoras, de forma independente, avaliaram inicialmente os títulos e resumos e, sempre que considerado adequado, o texto integral. Para esta revisão, foram selecionados seis artigos que se
reportavam ao uso da suplementação oral com vitamina D, em comparação com o placebo ou o tratamento standard,
no tratamento da dermatite atópica: uma guideline, duas revisões sistemáticas, duas meta-análises e um ensaio clínico
aleatorizado.
Discussão: A evidência mostra-nos que o uso da suplementação oral com vitamina D na dermatite atópica é eficaz na
melhoria clínica do doente [Força de Recomendação (FR) B]. No entanto, não é possível a sua recomendação por rotina,
dadas as diferenças nos estudos analisados no que diz respeito às substâncias usadas, à dosagem, à duração do tratamento e às escalas escolhidas para avaliação.
Conclusão: São necessários mais estudos com metodologias adequadas, a fim de avaliar a indicação e posologia de suplementação.
Palavras-chave: dermatite atópica; vitamina D/colecalciferol
ABSTRACT
Introduction: Atopic dermatitis is a chronic inflammatory disease characterized by an interaction between a skin barrier
dysfunction, environmental and infectious agents and an immune system deregulation. Vitamin D has a known role in
epidermal differentiation and in immune system modulation. Therefore, it may have a relevant role in the treatment of this
disease. Our objective is to review the evidence of use of oral supplementation with vitamin D comparing to placebo or
standard treatment in atopic dermatitis.
Methods: We designed an evidence based review according to the defined aim taking into account the Strength of Recommendation Taxonomy (SORT). We searched for guidelines, systematic reviews, meta-analysis without time limits and also
randomized controlled trials published between 2016 and 2019. We used the MeSH terms: “atopic dermatitis”, “vitamin D”
and “cholecalciferol”, as well as “atopic eczema”.
Results: We identified 226 articles. The authors independently evaluated the titles, abstracts and whenever appropriate
the full texts. For this review, we selected six articles about oral supplementation with vitamin D comparing to placebo or
standard treatment in atopic dermatitis: one guideline, two systematic reviews, two meta-analysis and one randomized
controlled trial.
Discussion: The evidence shows that the use of oral supplementation with vitamin D in atopic dermatitis is effective in the
patient’s clinical improvement [Strength of Recommendation (SOR) B]. However, we aren’t able to recommend its use routinely, as there are important differences in studies analyzed regarding substance used, supplementation dosage, duration
of treatment and the chosen scales to assess the results.
Conclusion: More studies are needed with appropriate methodologies, to evaluate the supplementation indication and
dosage.
Keywords: atopic dermatitis; vitamin D/cholecalciferol
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A

INTRODUÇÃO
dermatite atópica (DA) trata-se de uma
doença inflamatória crónica que se carateriza pela interação entre uma barreira cutânea disfuncional, a presença
de agentes ambientais e infeciosos e a desregulação
do sistema imunitário. A sua prevalência tem vindo a
aumentar em todo o mundo, especialmente nos países desenvolvidos.1,2 A DA afeta até 20% das crianças
e 3% dos adultos, traduzindo-se num problema frequente nos cuidados de saúde primários.1,2 Neste sentido, o médico de família assume um papel essencial
no reconhecimento dos sintomas, no diagnóstico e
na orientação da maioria dos casos de DA, para além
da referenciação das situações mais graves.
O diagnóstico de DA baseia-se num quadro clínico,
com a presença de lesões de eczema e de história
pessoal e familiar de atopia, destacando-se o prurido
intenso, que muitas vezes resulta em trauma cutâneo e em perturbação do sono, com consequente
impacto na qualidade de vida.1 A DA manifesta-se
geralmente em idades precoces do desenvolvimento
infantil, sendo que até 60% dos casos são diagnosticados no primeiro ano de vida.1 O tratamento standard consiste na educação sobre a doença e sobre os
cuidados com a pele, baseado no uso regular de emolientes e, nas agudizações, no uso de corticosteróides
e inibidores da calcineurina tópicos.1 Na maioria dos
casos, o prognóstico é favorável, sendo que 70% dos
doentes não apresentam sintomas depois da adolescência. No entanto, nos casos mais graves, pode ser
necessário tratamento com imunossupressores sistémicos.1
Alguns estudos publicados mostram uma correlação inversa entre os níveis séricos de vitamina D e
a pontuação nos scores de gravidade da doença.3,4
Além disso, existe uma maior prevalência de DA nas
regiões do planeta com menor exposição à radiação
ultravioleta B.3,4 Mais ainda, as crianças com níveis inferiores de vitamina D mostraram ter maior risco de
vir a desenvolver DA.3,4 Neste sentido, surge a hipótese de que a vitamina D possa ter um papel protetor
nesta doença, mediado pelas suas funções na diferenciação da epiderme e na sua capacidade de induzir tolerância imunológica.2,3 Assim, este artigo tem
como objetivo rever a evidência disponível acerca do
uso da suplementação oral com vitamina D no tratamento da DA em crianças e adultos, em comparação
com o placebo ou o tratamento standard.
MÉTODOS
Foi elaborada uma revisão baseada na evidência
de acordo com a escala Strength of Recommendation
Taxonomy (SORT).5 Estruturando a pergunta PICO
(population, intervention, comparison, outcome), foi
definida como população doentes com DA, como
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intervenção a suplementação oral com vitamina D,
como comparação o tratamento standard para DA
ou placebo e como outcome a melhoria clínica do
doente (avaliada por diferentes scores clínicos). A
pesquisa foi realizada em outubro de 2019, tendo
em conta guidelines, revisões sistemáticas e meta-análises sem limite temporal, bem como ensaios
clínicos aleatorizados publicados entre 2016 e 2019.
Foram incluídos estudos conduzidos em humanos
e escritos em português e inglês. Foram usados os
termos MeSH “atopic dermatitis”, “vitamin D” e “cholecalciferol”, bem como “atopic eczema”, de forma
a obter um maior número de resultados, tendo sido
construída a seguinte query: «(atopic dermatitis
OR atopic eczema) AND [(vitamin D) OR cholecalciferol)]». A pesquisa foi realizada nas bases de dados que se seguem: NICE, CPG infobase, Cochrane,
DARE, Bandolier, BMJ e MEDLINE, assim como nos
sites das principais sociedades europeias - Fórum
Europeu de Dermatologia e da Academia Europeia
de Dermatologia e Venereologia. Foram excluídos os
estudos ainda não concluídos, os estudos que avaliaram, no grupo de intervenção, outras substâncias
em simultâneo com a vitamina D e os trabalhos cujos
resultados não avaliaram a gravidade da DA.
RESULTADOS
Foram identificados 226 estudos, que foram alvo
de revisão. As situações discordantes foram discutidas entre as duas autoras, até à obtenção de consenso
para a inclusão ou exclusão do estudo em questão.
Assim sendo, decidiu-se excluir 125 resultados após a
leitura do título e 16 artigos após a leitura do resumo.
Foram, também, excluídos 25 resultados duplicados,
três ensaios clínicos ainda em curso, nove ensaios clínicos por terem sido publicados antes de 2016 e 39
artigos que não correspondiam às tipologias de estudos considerados nos critérios de inclusão. Os nove
artigos restantes foram avaliados na íntegra segundo
os critérios de elegibilidade. Optou-se, ainda, por excluir os estudos de síntese nos quais todos os estudos primários incluídos se encontravam em estudos
de síntese mais recentes, bem como os ensaios clínicos incluídos nas guidelines, revisões sistemáticas
e meta-análises já selecionadas. Assim, foram incluídos seis estudos nesta revisão: uma guideline, quatro revisões sistemáticas, sendo que duas possuem
meta-análise e um ensaio clínico aleatorizado, como
representado na Figura 1.6 A caraterização e as principais conclusões dos estudos são apresentadas nos
Quadros I, II e III.
No consenso europeu para o tratamento da DA,7
é referido que a suplementação com vitamina D
mostrou melhoria significativa nos scores clínicos
em adultos8,9 e crianças10 em alguns ensaios, embora outro ensaio11 não tenha demonstrado efeitos
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2016 e 2019 cujo objetivo foi avaliar a suplementação
oral com vitamina D no tratamento da DA (Quadro III).
Ao contrário dos estudos anteriores, Lara-Corrales I
et al. não encontraram diferenças clínicas significativas após 12 semanas de suplementação oral, embora
o aumento da gravidade da doença se tenha associado a níveis reduzidos de vitamina D.15

Identificação
Resultados obtidos
através da pesquisa
(n = 226)

Resultados após remoção de duplicados
(n = 201)

Quadro I. Resumo das recomendações apresentadas na guideline incluída nesta revisão.
Avaliação
Resultados avaliados
(n = 201)

Elegibilidade - Artigos
integrais disponíveis
para avaliação de
elegibilidade (n = 9)

Resultados excluídos
após leitura de título e
resumo (n = 192)

Artigos integrais
excluídos (n = 3)

Inclusão
Estudos incluídos na
revisão (n = 6)
Figura 1. Fluxograma PRISMA6 dos estudos selecionados para
a revisão.

significativos com a mesma suplementação. Assim,
existe evidência preliminar de que a vitamina D pode
ser útil no tratamento da DA (1b) (Quadro I).
Huang CM et al. concluíram que, em idade pediátrica, a maioria dos estudos apontou para uma associação inversa entre os níveis séricos de vitamina D
e a gravidade da DA, mas a evidência relativa à melhoria da DA com a suplementação com vitamina D
não foi consistente (Quadro II). Nos estudos incluídos
nesta revisão sistemática, os doentes com DA moderada a grave foram aqueles que atingiram melhores
resultados com a suplementação com vitamina D.12
Kim G e Bae JH desenvolveram uma meta-análise
com o objetivo de avaliar a eficácia da vitamina D na
melhoria dos sintomas da DA e apontaram que esta
vitamina tinha um papel potencialmente significativo
nesta doença, pelo que poderia ser considerada como
um tratamento seguro e bem tolerado (Quadro II).2
Hattangdi-Haridas SR et al., mediante a realização de uma meta-análise, demonstraram resultados
significativos na melhoria clínica de doentes com DA,
transversais à idade pediátrica e adulta.13
De acordo com Vaughn AR et al., os resultados da
suplementação oral com vitamina D não foram consensuais, com estudos a apontar para diferenças significativas e outros a indicar a ausência de melhoria
clínica (Quadro II).14
De forma a incluir a evidência mais recente, foram
pesquisados, ainda, ensaios clínicos publicados entre
v.11, nº 1 | março de 2021

Referência

Recomendação

NE | FR

Wollenberg
et al., 20187

Não existe evidência suficiente para recomendar o uso rotineiro de suplementação
com vitamina D nos doentes com DA.

2b | B

Legenda: DA – dermatite atópica; FR – força de recomendação; NE –
nível de evidência.

DISCUSSÃO
O papel da vitamina D na atopia é controverso e
mantém-se em investigação a nível mundial. Os recetores para a vitamina D encontram-se largamente
distribuídos pelo corpo humano e estão bem presentes no tecido cutâneo e no sistema imunitário, o
que indicia a sua função na regulação destes tecidos.
A DA é uma doença inflamatória crónica na qual a
função de barreira cutânea se encontra deficiente.16
Existe um crescendo de evidência que associa a vitamina D à DA, embora as conclusões disponíveis não
sejam unânimes.16 Na perspetiva destes resultados
pouco conclusivos, foi decidida a realização de uma
revisão baseada na evidência com o objetivo de clarificar o papel da suplementação oral com vitamina D
no tratamento da DA.
Esta revisão sugere que a suplementação oral
com vitamina D apresenta um potencial significativo na melhoria clínica da DA, mas não é suficiente
para aconselhar o seu uso por rotina, sendo necessário considerar algumas limitações dos estudos incluídos. Assim, foi observada uma heterogeneidade
substancial no tipo e dose da vitamina D usada na
suplementação nos diferentes estudos. Além disso,
as amostras possuíam tamanho reduzido e os indivíduos foram avaliados através de diferentes escalas,
com seguimento por curtos períodos de tempo. Por
outro lado, é conhecida a variabilidade dos níveis séricos da vitamina D que ocorre devida à variação da
exposição solar e à dieta, que são fatores que não
foram controlados nos estudos, o que pode explicar
alguns resultados não concordantes.
Acrescenta-se ainda que permanecem algumas
questões por responder: o benefício obtido através
da suplementação com vitamina D é sustentado ao
longo do tempo? Qual a dose ideal para a suplementação? E qual a duração recomendada?
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Quadro II. Resumo da evidência apresentada nas revisões sistemáticas analisadas.
Referência

Huang et al,
201812

Estudos incluídos
4 ECA e 2 estudos de
coorte (n = 277) em
população pediátrica
(0-18 anos) com DA
Seguimento:
4-12, 86 semanas

Kim & Bae,
20162

HattangdiHaridas et al.,
201913

Vaughn et al.,
201914

7 ECA e 2 estudos
quasi-experimentais
(n = 576)
Seguimento:
3-12 semanas

Intervenção/Outcome
Suplementação com vit. D
(ergocalciferol ou colecalciferol
ou não especificada) com doses
entre 1000 e 2000 UI/dia
vs placebo ou ausência de
intervenção

Seguimento:
3-12 semanas

Suplementação com vit. D
(ergocalciferol ou colecalciferol
ou não especificada) com doses
entre 800 a 4000 UI vs placebo
ou ausência de intervenção

Suplementação com vit. D com
1000-10000 UI/dia vs placebo,
ausência de intervenção, ou
dosagens de vit. D inferiores ao
grupo de intervenção
Outcome: gravidade da DA
avaliada com a escala SCORAD
ou EASI

7 ECA e 1 estudo
quasi-experimental
(n = 384),
incluindo adultos
e crianças
Seguimento:
3-12 semanas

NE

Todos os estudos reportaram melhoria da
gravidade da DA com a suplementação, com
resultados significativos em quatro estudos.
Sem efeitos adversos registados.

2

A intervenção com suplementação com vit. D
mostrou uma diferença de médias na gravidade
dos sintomas da DA superior ao controlo (DM =
-5,81, IC 95%: -9,03, -2,59; p = 0,0004, I2 = 50%),*
como descrito na meta-análise com 4 dos ECA
incluídos (n = 236).
Os efeitos adversos não foram reportados em
alguns dos estudos e noutros foram apresentados
como ligeiros.

2

A meta-análise foi apresentada em subgrupos:
- dois estudos observacionais (n = 42), que
demonstraram redução significativa no SCORAD
no grupo suplementado com vit. D (DM = -21, IC
95% -27, -15, p < 0,00001; I2 = 0%)
- três ECA (n = 48), com redução significativa no
SCORAD no grupo de intervenção (DM = -11, IC
95%: -13, -9, p < 0,00001; I2 = 32%)

2

A maioria dos estudos (cinco ECA e um
estudo quasi-experimental) apontam que a
suplementação com vit. D tem benefício na
DA, diminuindo a sua gravidade. Num ECA, a
diminuição do SCORAD associou-se ao aumento
dos níveis séricos da vit. D, independentemente da
suplementação. Outro ECA não mostrou efeito da
suplementação com vit. D na gravidade da DA.

2

Outcome: gravidade da DA
avaliada pela SCORAD ou EASI

Outcome: gravidade da DA
avaliada através de SCORAD,
EASI ou IGA †

4 ECA e 4 estudos quasi-experimentais
(n = 263), com população
pediátrica e adulta

Resultados

Suplementação oral com vit. D
com 500-5000 UI/dia
Outcome: gravidade da DA
avaliada com a escala SCORAD

Legenda: DA – dermatite atópica; DM – diferença de médias; EASI – Eczema Area and Severity Index; ECA – ensaio clínico aleatorizado; I2 – heterogeneidade; IC – intervalo de confiança; IGA – Investigator’s Global Assessment; NE – nível de evidência; SCORAD – Severity Scoring of Atopic Dermatitis;
UI – Unidades Internacionais; vit. D – vitamina D; vs – versus.
Notas: *Num estudo, foi incluída suplementação com vitamina D através da exposição solar. † Num estudo, o outcome avaliado foi a produção de
catelicidina.

Quadro III. Resumo das caraterísticas e evidência do ensaio clínico aleatorizado duplamente cego incluído nesta revisão.
Referência

População
45 doentes com DA
(idade entre 0 e 18 anos)

Lara-Corrales et al.,
201815

Critérios de exclusão:
comorbilidades renais,
hepáticas e dermatológicas,
níveis normais de vit. D, início
de fototerapia ou tratamento
sistémico durante o estudo.

Intervenção
Suplementação com vit. D
(não especificada), em dose de
2000 UI/dia (n = 21)
Controlo: placebo (n = 24)
Seguimento: 12 semanas
(perda de seguimento de cinco
participantes, 11%)

Resultados

NE

Suplementação não melhorou a gravidade
da doença de forma significativa (diminuição
do SCORAD de 15,35 ± 9,71 no grupo de
intervenção vs 15,13 ± 8,97 no grupo placebo;
p = 0,7).
Sem efeitos adversos observados no decorrer
do estudo.

2

Legenda: DA – dermatite atópica; NE – nível de evidência; SCORAD – Severity Scoring of Atopic Dermatitis; UI – Unidades Internacionais; vit. D – vitamina D; vs – versus.
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Esta revisão indica que a suplementação oral com
vitamina D pode ter um lugar sobretudo nos doentes
com DA moderada a grave.12
CONCLUSÃO
Conclui-se, assim, que a suplementação oral com
vitamina D pode ter um papel significativo no tratamento da DA (FR B). No entanto, atualmente, a
evidência existente não é suficiente para permitir a
recomendação desta prática de forma rotineira. No
futuro, de forma a corroborar os nossos resultados,
será necessária a realização de estudos em maior
escala, com períodos de seguimento mais alargados
e com escalas standardizadas, a fim de quantificar a
melhoria clínica e de avaliar a indicação e posologia
de suplementação.
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