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La Sra Maria presenta osteoporosi i li han 

pautat un BF. Hem de suplementar amb calci?

A) Si, sempre que donem un BF hem de 

suplementar amb calci

B) Hauríem de fer enquesta dietètica i 

suplementar amb calci en tots els casos

C) Hauríem de fer enquesta dietètica i si la 

ingesta de calci és deficient suplementar

D) No. Porta BF i no és necessari 

suplementar amb calci
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Calci

És l’element mineral més abundant de 

l’organisme i el 99% d’aquest és troba a l’os i a 

les dents.

Absorció del 25-35% de tot el calci de la dieta

 Transport transcel.lular: es produeix al duodé i al ieiú i és 

saturable (500mg). Depen de la VitD. 

 Transport paracel.lular: en tot el budell prim. Transport 

passiu.



Suplements de calci: COM donar-los?

El punt de màxima 

Eficiència en l´absorció 

Està a 500Mg



Regulació  metabolisme del Calci

Disminueix calcèmia

 Augmenta PTH 

Augment reabsorció de calci en orina

Augment absorció de calci en budell

Augment de la reabsorció òssia



 Augmenten la seva biodisponibilitat

 Lactosa, 

 Vitamina D, 

 Magnesi, 

 Vit K

Calci: biodisponibilitat i factors dietètics



Calci: biodisponibilitat i factors dietètics

 Disminueixen la seva biodisponibilitat

 Fitats: presents als grans de cereals

 Oxalats: present en molts vegetals de fulla verda

 Fòsfor en excés (llet, carns, peixos, cereals, begudes amb gas)

 Proteïnes (1-2 g/Kg pes): alterat si és per excés o defecte

 Greixos saturats

 Sodi en excés

 Cafeïna: Augment la calciúria



Tipus de sals càlciques i efectes adversos:

Fàrmac Quantitat de calci element (%)

Carbonat 40%

Fosfat càlcic 38%

Clorur càlcic 27%

Citrat 21%

Pidolat càlcic 13%

Lactat càlcic 13%

Gluconat càlcic 9%

-Efectes adversos: Habitualment lleus i relacionats amb l’aparell

digestiu:restrenyiment,dispèpsia,meteorisme,diarrea,nàusees.

Rarament hipercalcèmia.



Quina sal de calci administrar?

 Carbonat càlcic: necessita pH àcid amb aliments

 Citrat /Pidolat / Gluconat: no requereix medi àcid. 

Pacients en tractament amb antiàcids, gastrectomitzats. 

S’absorveix millor en dejú que el carbonat calci

 Carbonat calci és més cost-efectiu

 Productes de sal càlcica amb Vit K i magnesi estan 

apareixent al mercat(USA). No hi han estudis encara que 

els recomanin o amb resultats superiors als actuals

 Suplements de calci derivats de fonts naturals:coral 

calcium, dolomite,calci de conxes marines. Aquestes fonts 

naturals contenen fonamentalment carbonat càlcic i 

magnesi.No hi ha estudis que demostrin la seva 

superioritat



L´eficàcia

antifractura

s´aconsegueix

amb aports diàris

de 1000-1200 

mg de calci i 

800-880UI Vit D

Suplements de calci:Quant?



Quant calci consumim?

Població adulta espanyola

684mg/dia

(Orozco P et al, Aten Primaria. 2004)

Població adulta >50 anys 

600-700mg/dia

(Cosman F et al, Osteoporos Int. 2014)



La Sra Maria té una ingesta de calci de 

650mg/dia per la dieta. Què fem?

A) Ja que l’adherència terapèutica als suplements de 

calci és excel·lent, suplementaria amb calci

B) Podríem intentar assolir la quantitat recomanada 

amb la dieta fent una intervenció

C) No fa falta suplementar ja que pren bifosfonat i 

augmentaria el risc de litiasi renal

D) Li recomanaria augmentar el consum d’espinacs ja 

que són una alta font de calci i tenen alta 

biodisponibilitat
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¿Cómo calcular el aporte dietético de 
calcio?

 A. Ingesta de calci de fonts làcteas:

 B. A la quantitat anterior afegir 250-300 mg de calci d’altres fonts 

alimentàries no làcteas.

Producto Nº raciones/día mg calcio estim/ración Calcio (mg)

Leche (1 vaso 200 ml) x ……..
250

Yogurt natural entero (100 ml) x ……..
150

Queso fresco (100 g) x …….. 200

Queso manchego semicurado

(50 g; 2 lonchas)
x …….. 400

TOTAL (mg calcio):        

Adaptado de Cosman F et al, Osteoporos Int 2014



mg de calci en cada 

ració

Llet (200cc) 250

Llet suplementada amb calci (200cc) 320

Iogurt 150

Iogurt amb calci 250

Densia 500

Formatge manxego, bola (porció de 50g) 200

Formatge burgos, mató  (100g) 300

Formatge Emmental, Parmesano, Gruyere (porció de 50g) 275

Formatge "El Caserio" Porció 55

Flam, natilles, arrós amb llet 120

Cigrons, mongetes, llenties (1 plat) 100

Bledes 250

Espinacs, mongeta tendre 150

Col 75

Sardina fresca 100

Sardina en conserva (1 llauna) 200

Pop (150g) 170

Calamars, gambes, llagostins (150g) 100

5 figues o grapat ametlles o avellanes 100



La evidencia disponible en los 

ECA analizados apoya el uso de 

los suplementos de calcio o 

calcio con vit D en la prevención 

de la osteoporosis en la 

población ≥50 años.

Cuando el cumplimiento 

terapéutico es elevado, la 

reducción del riesgo de fractura 

es un 24% superior.

Tang BMP et al, Lancet 2007



En el Estudio WHI, en el que 36.282 mujeres posmenopáusicas 
fueron aleatoriamente asignadas a un tratamiento durante 7 años 
con un suplemento de calcio y vit D o placebo, se concluye que:
“La administración a largo plazo de calcio y vitamina D parece 
aportar una disminución del riesgo de fractura de cadera entre las 
mujeres  posmenopáusicas que puede ser importante”.

Prentice RL et al, Osteoporos Int 2013

L’eficàcia

antifractura

s´aconsegueix

amb aports diaris 

de 1000-1200 

mg de calci i 

800-880UI Vit D



Osteoporos Int (2012) 23:433–443

Adherence to treatment of primary osteoporosis

and its association to fractures—the Swedish Adherence

Register Analysis (SARA)

ADHERÈNCIA:



ResumenClarament dieta deficient en calci =risc OP

Dieta <500mg/dia

Ingesta mitja diària 600-700mg /día

 Calci de fonts naturals (dieta) i  suplementar si és  

necessari .

En tots els assaigs clínics calci+Vit D és la teràpia 

complementària i s’ha d’assegurar la dosi correcta.

Les guies aconsellen 1000-1200mg calci/Dia i 800 UI 

vitamina D  

Evitar tòxics: alcohol,tabac



¿Existeix interacciò entre l’ús de 

suplements de calci

i mortalitat cardiovascular?

•Succesius articles des de 2010

•Caiguda de la prescripció de suplements de calci

a alguns països com Nova Zelanda



(http:/http://www.health.harvard.edu/newsletters/Harvard_Womens_Health_Watch/2010/March/ca

lcium-beyond-the-bones

Calcificaciones vas-

culares mamarias Síndrome de leche y 

alcalinos

Articulaciones y tendones

Nefrolitiasis
Calcificaciones coronarias y vasculares

El calci pot depositar-se a  pelvis renals o les coronàries : controvèrsia entre 

possible relació entre el consum de calci i la malatia coronària o la nefrolitiasis



•Diversos estudis de cohorts publicats al BMJ i JAMA 2013 associen ingestes 

de calci elevades >1400 mg/dia amb augment de la mortalitat CV

•Les dades més importants sobre suplements de calci i VitD provenen de 

l´estudi WHYCaD (>36000 dones postmenopausiques seguides 7 anys). Les dades 

són poc consistents a l´hora d’establir associació entre els suplements de calci i Vit D i 

augment del risc CV

•Els estudis observacionals  més recents si s’ha trobat una associació entre augment 

de la mortalitat cardiovascular i les dones que més calci consumeixen

•EPIC-Heidelberg

•Swedish mammography cohort

•National Institutes of Helath_AARP Diet and Health Study (l´associació és en els 

homes)

•Conclusió Task Force: l’evidència és insuficient per concloure que 

l’administració de suplements de calci provoca efectes adversos 

cardiovasculars

Suplements de calci i mortalitat cardiovascular



Inhibidors de la bomba de protons :

•Augmenten el Ph gàstric i disminueixen la biodisponibilitat del calci

Pacient amb litiasi:

•Descartar hipercalciúria en orina 24 h (és causa d´augment de l’excreció 

de calci: dietes hiperproteïques i molt altes en sal)

•Si ha de prendre sals de calci donar-les en forma de sal de CITRAT

•No hi ha un consens clar si l´administració de calci amb o sense Vit D 

augmenta el risc de litiasi renal. Es recomana:

•Moderar la ingesta de calci a 400-650 mg/dia

•No>2gr/dia

Inhibeixen la cristalització de les sals 

càlciques:

•Citrat(cítrics)

•Potasi i Magnesi(fruites,verdures)

•Reduïr oxalats(cacao, te, refrescs de 

cola)

•Fitats(llegums i cereals integrals)

•Tiazidas



Obesitat:

• L’augment de l’adipositat i l’obesitat estan associades a major 

prevalènça de dèficit de Vit D  per segrestament a nivell de 

greix.

• A cauda d’aquest segrestament es pot produir HPT secundari

• Afecta negativament la resistència òssia i augmenta el risc de 

fractura

• Recordar que FRAX no recull aquest FR. Important tenir-ho en 

comte

-▄Laet C, Kanis JA, Oden A, et al. Body mass index as a predictor of fracture risk: a metaanalysis.Osteoporos Int. 2005;16:1330–1338.

▄Goldner WS, Stoner JA, Thompson J, Taylor K, Larson L, Erickson J, McBride C.Prevalence of vitamin D insufficiency and deficiency in morbidly obese patients: a 

comparison with non obese controls. Obes Surg. 2008;18:145–150.

▄Bruno C, Fulford AD, Potts JR, McClintock R, Jones R, Cacucci BM, Gupta CE,Peacock M, Considine RV. Serum markers of bone turnover are increased at six and18 

months after Roux enYbariatric surgery: correlation with the reduction in leptin. JClin Endocrinol Metab. 2010;95:159–166.

▄Premaor MO, Pilbrow L, Tonkin C, Parker RA, Compston J. Obesity and fracturesin postmenopausal women. J Bone Miner Res. 2010;25:292–297.

▄ Zhao LJ, Jiang H, Papasian CJ, Maulik D, Drees B, Hamilton J, Deng HW.Correlation of obesity and osteoporosis: effect of fat mass on the determination of

osteoporosis. J Bone Miner Res. 2008;23:17–29.

▄ Hsu YH, Venners SA, Terwedow HA, et al. Relation of body composition, fat mass and serum lipids to osteoporotic fractures and bone mineral density in Chinese men

and women. Am J Clin Nutr. 2006;83:146–154.

▄ Janicka A, Wren TA, Sanchez MM, Dorey F, Kim PS, Mittelman SD, Gilsanz V. Fatmass is not beneficial to bone in adolescents and young adults. J Clin Endocrinol

Metab. 2007;92:143–147.

▄ Taes YE, Lapauw B, Vanbillemont G, Bogaert V, Bacquer D, Zmierczak H,Goemaere S, Kaufman JM. Fat mass is negatively associated with cortical bone size in

young healthy male siblings. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:2325–2331.



Vitamina D

Síntesi

 Un 90% d’exposició solar (UVB) 

 Un 10% de la dieta 

Disminució síntesi per l’edat

Depèn de la latitud (37º)

Disminució amb cremes de protecció solar

Del Pozo S., Cuadrado C., Moreiras O. Cambios con la edad en la ingesta dietetica de personas de edad avanzada. 

Estudio Euronut-SENECA Nutr. Hosp. (2003) XVIII (6) 348-352

Duro Pujol, J.C. Prevalencia de hipovitaminosis D en una consulta reumatologia. Revista Espanola de Enfermedades 

Metabolicas Oseas.2003;12(3):59-62



FUENTE PRINCIPAL

FUENTES SECUNDARIAS

PELL

7DHcolesterol

VITAMINA D3

(COLECALCIFEROL)

RADIACION UV-B

PROCESO TERMOSENSIBLE

DIETA

Vit D2 (ERGOCALCIFEROL) VEGETALES,SUPLEMENTOS

Vit  D3 (COLECALCIFEROL) PESCADO AZUL Y CARNE

HIGADO

1-25 (OH)  VIT D

(CALCITRIOL)

RIÑON

25 (OH) VIT D

( CALCIDIOL )

25- HIDROXILASA

1 ALFA HIDROXILASA

AUMENTO REABSORCIÓN DE CALCIO Y FÓSFORO RENAL

ESTIMULA  OSTEOBLASTE

AUMENTO ABSORCiÒ INTESTINAL DE CALCIi i FÓSFOR



Accions no calcemiants de la vitamina D

Holick. J Clin Invest 2006; 116: 2062-2072



Vitamina D: Quantitat necessària per obtenir la dosi diaria 

recomanada de vitamina D amb la dieta

2Kg. Fetge 

5 litres llet 

10 Kg ostres

9 rovells d’ou

25gr sardines 

llauna

50g salmó

40g tonyina

Quantitats 

individuals diàries



Nivells de vit D:
x confirmar un dèficit hem de tenir un valor de 25(OH) Vit D 

CALCIDIOL

nmol/l ng/ml

Déficit < 50 < 20

Insuficiència 50-75 20-30

Nivell suficient >75 >30

consenso vit D SEIOMM. Rev Osteoporos Metab Miner 2011; 3:53-64



Com normalitzar un dèficit de vit D?

 Exposió solar (exposició de cara,braços i cames o 

esquena 10´2-3cops a la setmana).

 Aliments suplementats:

 fonts vegetals ergocalciferol(D2) 

 fonts animals colecalciferol(D3)

 Vit D3 oral(colecalciferol ) gotes 1g:1000UI

 Colecalciferol bebile (Deltius® 24.000UI)

 Calcifediol (Hidroferol® 10.000UI)

 Calcitriol  (Rocaltrol®)



Com normalitzar hipovitaminosi D?

Si deficiència (<20 ng/ml)
 Calcifediol setmanal durant 2 mesos després 2 al mes

Si insuficiència (20-30 ng/ml)
 Calcifediol cada 2 setmanes



Efectes indesitjables dels suplements de 

Ca/VitD?

• Flatulència,restrenyiment,distensió abdominal (iniciar a dosis 

baixes i anar pujant poc a poc)

• Dosis de calci>2gr poden augmentar el risc de litiasi renal

• Dosis excessives de Vit D poden donar nefrotoxicitat i 

hipercalcèmia (dosis>4000UI-10000UI)

• La vitamina D és liposoluble donar-la amb els menjars 



Conclusions Calci+VitD:

 Hi ha evidència de que la vitamina D amb calci poden 

reduir les fractures en pacients grans institucionalitzats 

amb baixa ingesta de calci i dèficit de vitamina D

 Aportar calci de la dieta és segur i eficaç

 En tots els assaigs clínics amb fàrmacs antiresortius o 

osteoformadors el calci i la vitamina D es fan servir com a 

teràpia complementària

 L’eficàcia antifractura és per la combinació de calci+ VitD



Copyright ©2009 BMJ Publishing Group Ltd.

Bischoff-Ferrari, H A et al. BMJ 2009;339:b3692

Conclusions:

•Suplement de vitamina D a dosi de  700-

1000 IU per dia redueixen el risc de 

caigudes en la gent gran en un 19%

•Quan les dosi son inferiors o superiors no 

s´acompanyen d´aquesta reducció en 

pacients d´edat avançada

Sanders KM. Stuart A. Williamson EJ,Simpson JA.,Kotowick MA. Young D. Et al. 

Annual high dose oral Viatamin D3 and falls and fracture in older woman: A 

randomized controled trial.JAMA 2010:303:1815-22.

PREVENCIÓ DE CAIGUDES:

Prevenció de caigudes amb vitamina D:  metanàlisis 

de ECA



PREVENCIÓ DE CAIGUDES:

•Causa important de fractures

•5a causa més important de mortalitat en persones>75 anys

•La prevalença de caigudes augmenta amb l’edat

•En població institucionalitzada les caigudes tenen una prevalença 

del 70%

•Els programes de prevenció de caigudes han de contemplar:
•Programa d´activitat física

•Correcció de factors modificables:

•Dèficit visual,calçat inadecuat

•Revisar medicació (STOP/START) benzodiazepines, neurolèptics, 

antihistamínics, vasodilatadors i opiacis d´ús crònic

•Millorar les condicions de seguretat de casa (catifes,abraçaderes de 

bany)



EXERCICI FÍSIC:

Les intervencions dirigides a augmentar la força física i a millorar la coordinació i l’equilibri

Tenen un impacte positiu :

• Augment de DMO(estimulen la formació d´os i disminueixen la resorció òssia)

• Disminució del risc de caigudes (per millorar força ms i equilibri)

Aquests efectes són més importants quan la població és de major risc:

pacients vells fràgils

Recomanació general:

• Activitat física 2-3 cops x setmana 

• 15-60 minuts

• Intensitat (70-80% de la capacitat funcional)

• Exercici físic aeròbic d’impacte(saltar,córrer,pujar escales) i 

d’entrenament de força muscular

• La pràctica de Tai Chi redueix el risc de caigudes i sembla una pràctica molt recomanable

per persones grans:millora equilibri,força ms i benestar emocional



•Tot i les evidències que la correcció de la deficiència de Vit D o la

seva insuficiència podria reduir les caigudes continua essent

desconeguda la magnitud de la contribució d´aquesta mesura 

respecte a la reducció de fractures.

•Si és clar l’efecte beneficiós de la Vitamina D sobre el manteniment 

de la funció neuromuscular.



S´han de donar suplements de  Vitamina D 

als pacients ancians?



1. No, a ningú

2. S’han de determinar valors de 25(OH)Vit D 

previs a la suplementació

3. Si, a tots

4. Valorar factors de risc de dèficit de Vitamina 

D i segons qualitat de vida suplementar

S’han de donar suplements de  Vitamina D 

als pacients ancians?



 No es recomana la suplementació deVitamina D 

en persones grans de la comunitat per reduir el 

risc de caigudes excepte en les que presenten 

dèficit de Vitamina D(Vit D<30ng/ml)

 No es recomana determinació de nivells de 

Vitamina D en la població institucionalitzada. 

Suplementar directament si la qualitat de vida és 

acceptable(malat enllitat que no deambula no 

seria acceptable la intervenció)



Resposta correcta:

 Valorar factors de risc de déficit de 

Vitamina D i segons qualitat de vida 

suplementar
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