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Hidroferol® (calcifediol): 
casos d’hipercalcèmia i 
d’hipervitaminosi D 
L’Hidroferol® és l’única especialitat farmacèutica co-
mercialitzada a Espanya que conté com a principi actiu 
el calcifediol o 25-hidroxicolecalciferol. El calcifediol és 
el principal metabòlit actiu de la vitamina D

3
 i un subs-

trat imprescindible per a la síntesi del calcitriol (1,25 
dihidroxicolecalciferol ) en el ronyó i en altres òrgans i 
teixits, on actua per mecanismes endocrins o autopa-
racrins. És un fàrmac comercialitzat a Espanya des de 
finals dels anys 70 i està indicat per al tractament de 
l’osteopènia secundària a hepatopatia, l’osteomalàcia, 
la síndrome de malabsorció de vitamina D, la tetània 
raquitògena, l’espasmofília, l’hiperparatiroïdisme, la 
hipofosfatèmia familiar i l’osteodistròfia renal. És un 
medicament de dispensació amb recepta mèdica. Es 
troba disponible en tres presentacions farmacèuti-
ques: l’Hidroferol® ampul·les bevibles (16.000 UI de 
calcifediol), l’Hidroferol® choque 3 mg ampul·les be-
vibles (180.000 UI) i l’Hidroferol® gotes (1 gota=240 
UI). La posologia recomanada varia segons l’edat del 
pacient i la malaltia que origina el dèficit.1,2

La funció principal de la vitamina D a l’organisme és 
regular el metabolisme fòsfor-calci que és fonamental 
en múltiples funcions metabòliques, en la transmis-
sió neuromuscular i la mineralització òssia. La vita-
mina D se sintetitza principalment a la pell per mitjà 
de la radiació ultraviolada (UVB) que prové del sol; 

en menys quantitat s’obté d’alguns aliments naturals, 
com els peixos rics en greixos, el formatge, el rovell 
d’ou i el fetge, i també d’aliments enriquits amb vita-
mina D2 (ergocalciferol) i vitamina D3 (colecalciferol), 
i del consum de suplements dietètics. La vitamina D 
es transforma al fetge en 25-hidroxivitamina D o calci-
fediol per una primera hidroxilació, i després al ronyó 
es torna a hidroxilar i passa a 1,25-dihidroxivitamina D 
o calcitriol, que és la forma activa de la vitamina D.2-4

Hi ha diferents situacions que poden causar un dèficit 
de vitamina D, com són la disminució de la síntesi 
d’aquesta vitamina a la pell per manca d’exposició so-
lar, una ingesta inadequada, pacients que tenen ma-
labsorció intestinal, quan hi ha pèrdues accelerades 
de vitamina D i en els trastorns de la funció renal que 
impedeixen el pas de la 25 hidroxivitamina D a la for-
ma activa.3-5

Entre les manifestacions clíniques del dèficit de vitami-
na D trobem el raquitisme en els nens, l’osteomalàcia 
en els adults, i afavoreix el desenvolupament de 
l’osteoporosi en disminuir l’absorció del calci.2,4,5

El calcifediol o 25 hidroxivitamina D té una semivida 
d’eliminació de dues a tres setmanes, per això es con-
sidera el millor indicador per avaluar els dipòsits de vi-
tamina D a l’organisme. Si bé en la població general 
no es recomana fer un cribatge sistemàtic del dèficit de 
vitamina D, sí que es recomana estudiar la concentra-
ció plasmàtica de vitamina D si se sospita un raquitis-
me o una osteomalàcia per confirmar-ne el dèficit. Al-
gunes guies també aconsellen mesurar-la en pacients 
amb un risc elevat de deficiència de vitamina D si la 
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dieta és inadequada, quan l’exposició solar és escassa, 
en cas de malabsorció intestinal, d’insuficiència renal, 
d’hepatopatia greu, si el pacient pren un fàrmac anti-
epilèptic, en pacients d’edat avançada o quan es diag-
nostiqui una osteoporosi. Es considera que concentra-
cions plasmàtiques de calcifediol entre 30 i 70 ng/ml 
són les més adequades.4,6-9 Pacients amb xifres per sota 
de 10 ng/ml tenen una deficiència greu de vitamina D i 
entre 20 i 30 ng/ml es considera un estat subòptim. En 
la majoria d’estudis no s’ha observat toxicitat quan les 
concentracions de calcifediol han estat inferiors a 100 
ng/ml, el llindar de toxicitat s’ha establert a partir d’uns 
200 ng/ml, que equivalen a una ingesta prolongada de 
vitamina D entre 10.000 i 40.000 UI al dia.4,6-9

La quantitat diària de vitamina D que necessita 
l’organisme per mantenir concentracions adequa-
des varia en relació amb l’edat. A la taula següent 
s’inclouen el promig d’ingesta diària de vitamina D 
expressat en unitats internacionals (UI) recomanat 
pel Comitè de Nutrició i Aliments del National Insti-
tute of Health (NIH) dels Estats Units, així com els 
límits màxims diaris recomanats de vitamina D.4,6-8

Al Regne Unit la dosi diària recomanada de vitamina 
D és de 400 UI (10 µg) al dia en els adults, de 280 
UI (7 µg) en nens entre els 6 mesos i els 3 anys i de 
340 UI (8,5 µg) al dia en nens de menys de 6 mesos. 
L’aportació única d’aquestes quantitats sense una co-
rrecta exposició solar és insuficient per mantenir uns 
nivells correctes de vitamina D i prevenir el raquitisme 
i l’osteomalàcia, per aquest motiu recentment algu-
nes societats científiques han augmentat la recoma-
nació de la ingesta de vitamina D.10 

A Europa una modificació recent de la directiva 
2008/100/CE relativa a l’etiquetatge sobre les propie-
tats nutritives dels productes alimentaris, estableix 
una quantitat diària recomanada de 200 UI (5 µg) de 
vitamina D.11

La intoxicació per vitamina D és molt rara; cal una in-
gesta prolongada de quantitats elevades d’aquesta vi-
tamina o la ingesta concomitant de dosis altes de cal-
ci. En gairebé tots els casos de toxicitat per vitamina 
D la sobredosificació n’és la causa. La hipervitaminosi 
D és més freqüent en nens tractats amb dosis altes 
de vitamina D, encara que també es veu en adults. 
Els símptomes es relacionen amb la hipercalcèmia 
causada per l’excés de vitamina D, com la debilitat, 
la fatiga, les nàusees, vòmits i el restrenyiment, la hi-
percalciúria, com la poliúria i els càlculs urinaris, els 
dipòsits de calci en teixits tous com el ronyó (nefrocal-
cinosi), vasos sanguinis, pulmó i cor, i poden arribar a 
ocasionar arítmia, coma i aturada cardíaca.2-5

És difícil establir les necessitats exactes de vitamina D, 
atès que no es disposa d’un mètode que predetermini 
la dosi que cal administrar. En general, la toxicitat asso-
ciada al consum de suplements de vitamina D és poc 
freqüent. No obstant això, recentment hi ha hagut un 
augment del nombre de casos publicats d’intoxicació 
per aquesta vitamina, on hi poden haver influït diver-
sos factors. Atès que la vitamina D té un paper rellevant 
a l’organisme i la idea creixent que les concentracions 
de vitamina D són inadequats en una proporció impor-
tant de la població ha afavorit la prescripció de suple-
ments d’aquesta vitamina i també n’ha augmentat el 
consum per iniciativa pròpia dels pacients. A més, cal 
destacar que entre la població hi ha la falsa creença que 
els suplements vitamínics són innocus.2,4

En la majoria de casos publicats la intoxicació és de-
guda a una sobredosificació. Als Estats Units la major 
part han estat per un error en el procés de fabricació 
i en l’etiquetatge dels suplements dietètics de ven-
da lliure.12-15 Tot i que això no s’ha constatat al nostre 
medi amb el gran nombre de complements alimenta-
ris que es troben comercialitzats, no es pot descartar 
que hi hagi també casos de sobredosi per errors diver-
sos com els anteriorment esmentats, o fins i tot en la 
presa del producte.

L’any 2010, a Holanda, es van publicar els casos 
de dues dones de 73 i 75 anys que van ingressar a 
l’hospital per una hipercalcèmia greu després d’haver 
pres, per iniciativa pròpia, un suplement de vitamina 
D

3
 d’acord amb les recomanacions del producte (150 

UI al dia). L’Agència de seguretat alimentària holande-
sa va fer una anàlisi del producte que va revelar con-
centracions de vitamina D entre 100 i 1000 vegades 
més de les que constaven en la informació sobre la 
seva composició.11

El 2011 s’ha publicat un altre cas d’una dona de 70 
anys a qui s’havia prescrit per a una osteoporosi, car-
bonat càlcic 1.500 mg al dia i colecalciferol 1.000 UI 
al dia. Tres mesos després de l’inici del tractament va 
ser hospitalitzada per una hipercalcèmia greu, insufi-
ciència renal i hipervitaminosi D. En aquest cas, per 
causa d’un error de dispensació, la pacient havia pres 
un preparat que contenia 50.000 UI d’ergocalciferol. 
Cal destacar que també prenia pel seu compte dos 
suplements nutritius que contenien vitamina D

3
 i cal-

ci, i que la pacient havia rebut una dosi diària total de 
50.400 UI de vitamina D

3
 i 3.100 mg de calci.13

Fins a octubre de 2011, al SEFV s’han rebut 27 notifi-
cacions espontànies amb Hidroferol® com a medica-
ment sospitós que descriuen un total de 159 reaccions 
adverses. Els trastorns més freqüentment notificats 

    Ingesta diària de vitamina D (UI) Límits màxims diaris recomanats de vitamina D
lactants fins als 12 mesos 400 UI 1.000 a 1.500 UI
nens a partir d’un any, adolescents, adults   
 fins a 70 anys, dones embarassades o en  600 UI 

nens d’1 a 8 anys 2.500-3.000 UI

 període de lactància  nens de més de 9 anys, adolescents, adults i dones 
adults de més de 70 anys 800 UI 

embarassades o en període de lactància 4.000 U
 



han estat els del metabolisme i la nutrició (14), els 
del sistema nerviós (11), els trastorns generals (9) i 
els gastrointestinals (8). De les 27 notificacions, 10 
(37%) descriuen un o més trastorns del metabolis-
me i la nutrició: hipercalcèmia (7 casos), hipercalcè-
mia i hipervitaminosi D (2) i hipervitaminosi D (2). 
Quatre casos [hipercalcèmia (3) i hipervitaminosi D 
(1)] han estat per causa d’una sobredosi accidental 
en el context d’un error de medicació. Cal destacar 
que tres d’aquests casos eren pacients amb insufi-
ciència renal crònica, 3 van ser greus, van requerir 
ingrés hospitalari i es van recuperar després de la 
retirada de l’Hidroferol®.

 Conclusió

La intoxicació per vitamina D representa un risc 
d’hipercalcèmia greu. La idea que en la població 
general les concentracions de vitamina D no són 
adequades, juntament amb la creença de innocuïtat 
dels suplements vitamínics n’afavoreix el consum i 
n’infravalora el risc. Cal informar adequadament els 
pacients d’aquest risc, sobretot si prenen alhora al-
tres suplements que continguin vitamina D i/o cal-
ci, i estar atents a l’aparició de signes o símptomes 
d’intoxicació.

Davant d’un cas de sospita de toxicitat associat a 
l’ús de medicaments o d’altres preparats que conte-

nen vitamina D i/o calci, cal notificar-lo al Centre de 
Farmacovigilància de Catalunya. 
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Comunicacions de riscos a 
medicaments notificades 
per l’AEMPS 

Podeu trobar els textos complets d’aquestes comu-
nicacions a:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir2165/comrismed.htm

 Antagonistes dels receptors 
d’angiotensina II (ARA II) i risc de 
càncer 

El passat mes d’octubre, l’AEMPS va informar dels 
resultats de la revisió que han dut a terme tant el 
Comitè de Medicaments d’Ús Humà (CHMP) de 
l’Agència Europea de Medicaments (EMA), com el 
Comitè de Seguretat de Medicaments d’Ús Humà 
de l’AEMPS, sobre el possible risc de càncer associat 
a l’ús dels ARA II. La revisió es va iniciar arran de la 
publicació d’una metanàlisi d’assaigs clínics on es 
va observar un lleuger augment del nombre de ca-
sos de càncer, sobretot de pulmó, en pacients trac-

tats amb ARA II, sense que s’observés un augment 
de la mortalitat per càncer o per altres causes. Les 
limitacions metodològiques d’aquesta metanàlisi i 
la posterior publicació de tres noves metanàlisis i 
de tres estudis epidemiològics en els quals no es 
va observar increment del risc de càncer ni de la 
mortalitat per càncer, no permeten establir una re-
lació causal. S’ha conclòs que el balanç benefici-risc 
d’aquests medicaments es manté favorable en les 
condicions d’ús autoritzades.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_18-2011.pdf

 Citalopram, escitalopram i 
allargament de l’interval QT

L’AEMPS, en dues notes informatives d’octubre i de-
sembre de 2011, va informar del risc d’allargament de 
l’interval QT i d’arítmies associat a l’ús de citalopram i 
escitalopram. Aquest risc va ser identificat en dos as-
saigs clínics multicèntrics controlats amb placebo en 
adults sans que havien rebut, en un d’ells, 20 i 60 mg al 
dia de citalopram; i 10 i 30 mg al dia d’escitalopram en 
l’altre. Els resultats dels estudis van mostrar que amb-
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dós medicaments produeixen un allargament del QT i 
que aquest efecte depèn de la dosi. 

A causa d’aquest risc, la dosi màxima diària recoma-
nada de citalopram passa a ser de 40 mg i en pacients 
ancians o amb disfunció hepàtica la dosi màxima 
no hauria de superar els 20 mg al dia. Pel que fa a 
l’escitalopram, la dosi màxima diària recomanada pas-
sa a ser de 10 mg en pacients de més de 65 anys. Es 
contraindica l’ús de citalopram i escitalopram en pa-
cients amb antecedents d’interval QT allargat, amb sín-
drome de QT llarg congènit i en combinació amb altres 
medicaments que allarguin el QT. També es recomana 
precaució en pacients amb factors de risc de torsade de 
pointes.
 
Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_19-2011.pdf
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/
medicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/
NI-MUH_23-2011.pdf

 Restriccions d’ús de la 
metoclopramida en nens i 
adolescents

L’AEMPS informa als professionals sanitaris sobre les 
noves condicions d’autorització de la metocloprami-
da, arran d’una avaluació europea de l’ús de medica-
ments en població pediàtrica. L’ús de metocloprami-
da es contraindica en nens de menys d’1 any i no es 
recomana en nens i adolescents entre 1 i 18 anys. Les 
fitxes tècniques i els prospectes dels medicaments 
que contenen metoclopramida s’actualitzaran per 
incloure aquesta informació de seguretat.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/me-
dicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-
MUH_20-2011.pdf

 Dabigatran ( Pradaxa®) i risc 
d’hemorràgia

El dabigatran (Pradaxa®) és un anticoagulant oral 
inhibidor de la trombina, i pot produir hemorràgies. 
Atesa la seva eliminació sobretot per via renal, la in-
suficiència renal (IR) és un important factor de risc 
d’hemorràgia associat al seu ús.

Recentment, al Japó, s’han notificat alguns casos 
mortals d’hemorràgia en pacients d’edat avançada 
(70-100 anys), alguns d’ells amb IR greu, tractats 
amb dabigatran. Tot i que la IR greu ja és una contra-
indicació d’ús a Europa, les agències europees han 
revisat els casos notificats d’hemorràgia associats a 
dabigatran. D’acord amb aquesta revisió, el CHMP 
ha conclòs que cal insistir en què no s’han de trac-
tar amb dabigatran pacients amb IR greu i que cal 
ajustar les dosis segons el grau de deteriorament de 
la funció renal per minimitzar el risc d’hemorràgia.

L’AEMPS va informar del risc d’hemorràgia asso-
ciat a dabigatran i les noves recomanacions de vi-
gilància de la funció renal, que inclouen el càlcul de 
l’aclariment de creatinina (ClCr) abans d’iniciar el 
tractament amb dabigatran, per identificar els pa-
cients amb IR greu (ClCr<30 ml/min) en els quals 
està contraindicat. En els pacients tractats, cal ava-
luar la funció renal en situacions clíniques en què es 
pugui alterar la funció renal (hipovolèmia, deshidra-
tació, ús concomitant d’altres fàrmacs). En pacients 
de més de 75 anys o amb IR moderada o lleu, la fun-
ció renal s’ha d’avaluar una vegada a l’any, com a 
mínim. També es recomana tenir en compte altres 
factors de risc d’hemorràgia, i seguir les precaucions 
d’ús i les possibles interaccions farmacològiques 
descrites a la fitxa tècnica.

Trobareu més informació a:
www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/me-
dicamentosUsoHumano/seguridad/2011/docs/NI-
MUH_21-2011.pdf


