
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Calcitab D 1500 mg + 400 U.I. Comprimidos orodispersíveis 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Cada comprimido orodispersível contém: 

1500 mg de carbonato de cálcio  

(equivalente a 600 mg de cálcio) 

400 UI de colecalciferol (Vitamina D3) 
Excipientes com efeito conhecido:  

Cada comprimido contém 63,05 mg de Lactose  (sob a forma de lactose mono-

hidratada) 

Cada comprimido contém 8,672 mg de Aspartamo  

Cada comprimido contém 1,520 mg de Sacarose. 

Cada comprimido contém 0,300 mg de Óleo de soja hidrogenado. 

 

 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Comprimido orodispersível. 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1. Indicações terapêuticas 

 

- Prevenção e tratamento da deficiência em cálcio. 

- Suplemento de cálcio como um adjuvante para a terapêutica específica na prevenção e 

tratamento de osteoporose, raquitismo e osteomalacia. 

- Estados carenciais de vitamina D em doentes que necessitam de um aporte de cálcio. 

 

4.2. Posologia e modo de administração 

 
Posologia 
As doses devem ser individualizadas de forma a manter os níveis de cálcio plasmático de 

9-10 mg/dl; o tratamento requer que o paciente receba um suplemento adequado, mas não 

excessivo de cálcio. 

 

Terapia adjuvante na osteoporose 



 

1 - 2 comprimidos orodispersíveis por dia, de preferência após as refeições. 

 

Deficiência de cálcio e vitamina 

Adultos: 1 - 2 comprimidos orodispersíveis por dia, de preferência após as refeições. 

Crianças: A dose nas crianças deve ser indicada pelo médico. 

Idosos 

Não é necessário ajuste posológico. 

 

Posologia na insuficiência hepática 

Não é necessário ajuste posológico. 

 

Posologia na insuficiência renal 

Os sais de cálcio devem ser fornecidos com precaução a doentes com insuficiência renal. 

Recomenda-se a monitorização dos níveis de cálcio e de vitamina D quando são prescritos 

suplementos a doentes com insuficiência renal crónica. 

 

Calcitab D Comprimidos orodispersíveis não está indicado para crianças com menos de 12 

anos de idade. 
 

Modo de administração: 

Os comprimidos são para administração por via oral. 

Deixar dissolver bem os comprimidos antes de engolir, em seguida beba um copo de 

água. 

 

4.3. Contraindicações 

 

- Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes mencionados na 

secção 6.1. 

- Situações de hipercalcemia (tais como mieloma, metástases ósseas ou outra doença 

maligna, hiperparatiroidismo primário). 

- Hipercalciúria. 

- Litíase cálcica. 
- Este medicamento contém óleo de soja. Não deve utilizar-se em caso de alergia a 

soja. 
 

4.4. Advertências e precauções especiais de utilização 

 

Durante os tratamentos prolongados com Calcitab D Comprimidos orodispersíveis deve-

se controlar a calciúria e reduzir ou interromper momentaneamente o tratamento se esta 

ultrapassar os 7,5 mmol/24h (superior a 300 mg/24 h). Em doentes idosos recomenda-se 

uma monitorização regular da função renal através da medição da creatinina sérica. 

Deverá calcular-se a ingestão diária total de vitamina D quando se administram tratamentos 

concomitantes que contenham esta vitamina. 

Calcitab D Comprimidos orodispersíveis deverá ser administrado com precaução em 

doentes com sarcoidose devido a um possível aumento do metabolismo de vitamina D na 

sua forma ativa. 

Nestes doentes deverão controlar-se os níveis plasmáticos e urinários de cálcio. 



 

Os doentes com insuficiência renal apresentam uma alteração do metabolismo da vitamina 

D. Se são tratados com colecalciferol, deverá realizar-se um rigoroso controlo do balanço 

fosfo-cálcico. 

 

Durante a utilização prolongada deste medicamento, os níveis séricos e urinários do cálcio, 

assim como a função renal devem ser monitorizados através da determinação periódica dos 

níveis séricos de creatinina. 

 

Doentes em tratamento concomitante com digitálicos devem ser monitorizados através da 

realização periódica de um electrocardiograma (ver interacções medicamentosas). 

 

Esta associação deve ser utilizada com precaução em doentes com patologia 

aterosclerótica. 

 

Este medicamento contém 8,672 mg de aspartamo em cada comprimido. É uma fonte 

de fenilalanina. Pode ser prejudicial em indivíduos com fenilcetonúria (PKU), uma 

doença genética rara em que a fenilalanina se acumula porque o seu organismo não a 

consegue remover adequadamente. Não estão disponíveis dados pré-clínicos nem 

dados clínicos para avaliar a utilização de aspartamo em lactentes com menos de 12 

semanas de idade. 

  

Este medicamento contém 63,05 mg de lactose em cada comprimido. Doentes com 

problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência total de lactase ou 

malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. 
 

 

Este medicamento contém 1,520 mg de sacarose em cada comprimido. Doentes com 

problemas herediários raros de intolerância à frutose, malabsorção de glucose-

galactose ou insuficiência de sacarose-isomaltose não devem tomar este 

medicamento. 

 

 

4.5. Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 

 

A administração de cálcio por via oral pode reduzir a absorção das tetraciclinas. 

Quando o Calcitab D Comprimidos orodispersíveis é administrado concomitantemente 

com estes fármacos deverá ser respeitado um intervalo de pelo menos 3 horas. 

 

A administração concomitante de Calcitab D Comprimidos orodispersíveis com 

fluoroquinolonas e doxiciclina diminui a sua eficácia. 

 

Os glucocorticoides, quando administrados concomitantemente com Calcitab D 

Comprimidos orodispersíveis, podem diminuir o efeito da vitamina D. 

 

A administração conjunta de Calcitab D Comprimidos orodispersíveis com bifosfonatos 

ou fluoreto de sódio pode reduzir a absorção destes, pelo que deverá esperar-se pelo menos 

duas horas entre a sua administração. 

 



 

Os anticonvulsivantes e os barbitúricos podem acelerar a metabolização da vitamina D 

reduzindo a sua eficácia. 

 

Quando se associam digitálicos, os efeitos tóxicos destes podem ser potenciados, devendo 

seguir-se um rigoroso controlo clínico e da calcemia.  

 

Com os diuréticos tiazídicos existe o risco de hipercalcemia, por diminuição da eliminação 

urinária do cálcio. 

Podem aparecer interferências diagnósticas com as determinações séricas e urinárias de 

fosfatos e cálcio, assim como com as determinações séricas de magnésio, colesterol e 

fosfatase alcalina. 

 

4.6. Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 

Durante a gravidez e lactação a ingestão diária não deve ser superior aos 1500 mg de 

cálcio e 600 U.I. de Vitamina D3. 

 

Gravidez 
Na mulher grávida e a amamentar as preparações de cálcio devem ser tomadas com um 

intervalo de duas horas em relação às refeições devido à possível diminuição na absorção 

do ferro. 

 

Não se encontram descritos problemas em humanos quando se ingerem as necessidades 

diárias normais de vitamina D, porém a sobredosagem de vitamina D associa-se a 

anomalias fetais em animais. Na mulher grávida deve-se evitar a sobredosagem de vitamina 

D já que uma hipercalcemia prolongada pode conduzir ao atraso mental e físico, estenose 

aórtica e retinopatia na criança. Contudo, existem numerosos casos descritos em que a 

administração de doses muito elevadas de vitamina D em mulheres com 

hipoparatiroidismo, não afectou o nascimento normal da criança. 

 
Amamentação 

Os metabolitos da vitamina D3 e do cálcio, após administrações orais, são excretados no 

leite materno em pequenas quantidades. Até hoje, não foram registados efeitos adversos no 

lactente atribuíveis à excreção materna destas substâncias ativas. 

 

4.7. Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

Não relevante. 

 

4.8. Efeitos indesejáveis 

 

Os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente de gravidade dentro de 

cada classe de frequência. 

 

Doenças do sistema imunitário 

Raros: hipersensibilidade, como rash, prurido, urticária 



 

Muito raros: têm sido reportados casos isolados de reações alérgicas sistémicas (reação 

anafilática, edema da face, edema angioneurótico). 

 

Doenças do metabolismo e nutrição 

Pouco frequentes: hipercalcemia, hipercalciúria 

 

Doenças gastrointestinais 

Raros: flatulência, obstipação, diarreia, náusea, vómitos, dor abdominal 

 

Doenças do renais e urinárias 

Raros: litíase renal 

O Calcitab D Comprimidos orodispersíveis pode favorecer a formação de cálculos renais 

nos doentes com função renal alterada. 
 

População especial 

Doentes com insuficiência renal: Risco potencial de hiperfosfatemia, nefrolitíase e 

nefrocalcinose. Ver secção 4.4. 

 

 

Notificação de suspeitas de reações adversas 

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 

importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-

risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer 

suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos 

abaixo. 

 

INFARMED, I.P. 

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 

Parque de Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 

1749-004 Lisboa 

Tel: +351 21 798 73 73 

Linha do medicamento: 800222444 (gratuita) 

Sítio da Internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram 

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 

 

 

4.9. Sobredosagem 

 

A intoxicação deliberada ou acidental com comprimidos orodispersíveis é pouco provável. 

Não estão descritos casos de intoxicação. 

Uma sobredosagem prolongada poderá produzir sinais e sintomas de hipervitaminose D: 

hipercalcemia, hipercalciúria, anorexia, náuseas, vómitos, poliúria e depósitos de cálcio 

nos tecidos moles. 

O tratamento da sobredosagem consiste em interromper o tratamento e reidratar o doente. 

 

 

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1. Propriedades farmacodinâmicas 

http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram
mailto:farmacovigilancia@infarmed.pt


 

 

Grupo farmacoterapêutico: 11.3.3 Nutrição e metabolismo. Vitaminas e sais minerais. 

Associações de vitaminas com sais minerais 

9.6.3 Aparelho locomotor. Medicamentos que atuam no osso e no metabolismo do 

cálcio. Vitaminas D, código ATC: A12AX 

 

O cálcio é um mineral essencial, necessário para a manutenção do equilíbrio eletrolítico no 

organismo e para o correto funcionamento de numerosos mecanismos de regulação. O 

cálcio ionizado é a forma fisiologicamente activa. A deficiência de cálcio associa-se a 

transtornos neuromusculares e a desmineralização óssea. 

Por outro lado, a vitamina D intervém na regulação do metabolismo do cálcio e do fósforo 

aumentando a absorção do cálcio e dos fosfatos através do trato gastrintestinal. Uma 

deficiência grave de vitamina D pode produzir raquitismo ou osteomalacia. 

 

5.2. Propriedades farmacocinéticas 

 

A quantidade de cálcio absorvido através do trato gastrintestinal é cerca de 30% da dose 

ingerida. 99% distribuem-se pelo sistema ósseo e o resto maioritariamente nos músculos e 

na pele. O cálcio elimina-se através das fezes, urina e suor. A excreção urinária depende 

da filtração glomerular e do grau de reabsorção tubular do cálcio. 

A vitamina D é absorvida facilmente no intestino delgado. Une-se a uma proteína 

plasmática específica e é transportada ao fígado onde se produz uma primeira hidroxilação 

e depois ao rim, onde se produz a segunda hidroxilação. Este metabolito (1,25-

dihidroxicolecalciferol) é o responsável pela capacidade da vitamina D para aumentar a 

absorção do cálcio. A vitamina D não metabolizada deposita-se nos tecidos de reserva 

como as gorduras e o músculo. A vitamina D elimina-se através das fezes e urina. 

 

5.3. Dados de segurança pré-clínica 

 

O carbonato de cálcio é um sal de cálcio amplamente utilizado e de que se conhece 

perfeitamente a ausência de toxicidade, tanto no organismo humano como em modelos 

animais. 

Não se encontram descritos problemas em humanos quando se ingerem as doses diárias 

normais de vitamina D3. Doses elevadas de Vitamina D mobilizam o cálcio da matriz 

óssea, produzem um aumento considerável da calcemia e da excreção urinária dos fosfatos 

e cálcio, com calcificações a nível dos túbulos renais, em diferentes modelos animais. A 

acção tóxica da vitamina D3 pode manifestar-se após a ingestão diária durante vários meses 

de 1000-3000 UI/Kg de peso corporal. 

A vitamina D3 não demonstrou efeitos mutagénicos nos estudos "in vitro" e "in vivo". 

 

 

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 

 

6.1. Lista dos excipientes 

 

Maltodextrina,  



 

Ácido cítrico anidro,  

Hidroxipropilcelulose de baixo grau de substituição,  

Lactose mono-hidratada,  

Aspartamo,  

Aroma de laranja,  

Ácido esteárico, 

Sacarose, 

Gelatina, 

Óleo de soja parcialmente hidrogenado, 

Todo-rac-Alfatocoferol, 

Amido de milho. 

 

6.2. Incompatibilidades 

 

Não aplicável. 

 

6.3. Prazo de validade 

 

2 anos. 

 

6.4. Precauções especiais de conservação 

 

Conservar a temperatura inferior a 30ºC. 

Conservar na embalagem de origem. 

 

6.5. Natureza e conteúdo do recipiente 

 

Frascos e tampa de polietileno de alta densidade contendo 20 e 60 comprimidos 

orodispersíveis. 

É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 

 

6.6. Precauções especiais de eliminação 

 

Não existem requisitos especiais. 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com 

as exigências locais. 
 

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Italfarmaco, Produtos Farmacêuticos, Lda. 

Rua Dom António Ribeiro, nº9 
1495-049 Algés 

Portugal 
 

 

8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Nº de Registo: 5087275 - Frasco com 20 comprimidos HDPE 



 

 

Nº de Registo: 5087309 - Frasco com 60 comprimidos HDPE 

 

 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 

INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 

Data da primeira autorização: 15 de fevereiro de 2008 

 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
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