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RESUMO  

  A hipovitaminose D tem sido demonstrada em doentes renais. Nos indivíduos 

submetidos ao transplante renal, pode causar progressão da albuminúria, 

aumentando o declínio da função renal e o risco de perda de enxerto. O objetivo do 

estudo é avaliar o status da vitamina D em indivíduos submetidos ao transplante renal 

e sua relação com os parâmetros da função renal no tempo zero, 3 meses e 6 meses 

pós-transplante. Trata-se de um estudo longitudinal desenvolvido com 49 

transplantados renais no período de agosto de 2015 a janeiro de 2017. No tempo zero 

foram excluídos 3 indivíduos devido a suplementação de vitamina D (n=46), nos 3 

meses houve 1 óbito, 1 desistência e 2 rejeições ajudas do enxerto (n=43) e aos 6 

meses 1 paciente apresentou rejeição aguda do enxerto (n=42). Os indivíduos foram 

submetidos à avaliação antropométrica, avaliação da exposição solar, análises 

bioquímicas, incluindo 25-hidroxivitamina D [25(OH)D], e coleta de urina para avaliar 

a relação albumina: creatinina (RAC) em todos os tempos estudados. A taxa de 

filtração glomerular (TFG) foi estimada pela equação da Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). A idade mediana dos indivíduos foi de 44 

anos, a maioria do sexo masculino (60,9%; n=28) e a etnia parda (73,9%; n=34). 

Houve uma predominância de indivíduos com hipovitaminose D nos três tempos 

estudados. Os indivíduos com status de vitamina D adequado nos 6 meses pós-

transplante apresentaram exposição solar significativamente maior em comparação 

aos indivíduos com hipovitaminose D (p = 0,008). Nos 6 meses pós-transplante, 45,2% 

dos indivíduos (n = 19) apresentaram hipovitaminose D em todos os momentos e 

19,1% (n = 8) desenvolveram hipovitaminose D aos 3 meses, totalizando 27 indivíduos 

com esse perfil. Desses, 37,0% (n = 10) não apresentaram melhora na TFG. A RAC 

de indivíduos com hipovitaminose D foi maior aos 6 meses pós-transplante em relação 

ao grupo com status adequado (p = 0,037) e correlacionada negativamente com o 

25(OH)D (r = - 0,358; p = 0,02). O paratormônio (PTH) apresentou uma influência 

negativa na TFG no tempo zero e correlacionou-se positivamente com a RAC aos 6 

meses após o transplante (r = 0,420; p = 0,007). Em conclusao, existe uma alta 

frequência de hipovitaminose D nos indivíduos até 6 meses após o transplante renal, 

sendo este status possívelmente relacionado as alterações observadas na função 

renal do enxerto.São necessários mais estudos que apoiem intervenções, tais como 
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suplementação de vitamina D, a fim de suportar os resultados obtidos para os 

pacientes neste estágio pós-transplante renal. 

 

Palavras-chave: vitamina D, doença renal crônica, transplante renal, relação 

albumina:creatinina urinária; albuminuria. 
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ABSTRACT 

Hypovitaminosis D has been a frequent finding in renal patients. In kidney transplant 

recipients, this may cause progression of albuminuria, increasing the decline in renal 

function and the risk of graft loss. The objective of this study was to evaluate the vitamin 

D status in kidney transplant recipients and its relation with renal function parameters 

at time zero, 3 months and 6 months post-transplantation.  

This is a longitudinal study with 46 kidney transplant recipients from August 2015 to 

January 2017. At zero time, 3 subjects were excluded due to vitamin D 

supplementation (n = 46), in 3 months there was 1 death, 1 (n = 43) and at 6 months 

1 patient presented acute rejection of the graft (n = 42). The subjects were evaluated 

using anthropometric evaluation, a sun exposure questionnaire, biochemical 

evaluation, including 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D], and urine collection to evaluate 

the albumin: creatinine ratio (ACR) at all times studied. The glomerular filtration rate 

(GFR) was computed by the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI) equation.  

The median age of the subjects was 44 years, predominantly males (60.9%; n=28), 

and with brown ethnicity (73.9%; n=34). Most of the subjects had hypovitaminosis D 

during the three studied periods. In subjects with adequate Vitamin D status at 6 

months post-transplant, the sun exposure was significantly lower. At 6 months post-

transplant, 45.2% (n=19) presented with hypovitaminosis D at all times, and 19.1% 

(n=8) developed hypovitaminosis D at 3 months, totalizing 27 individuals with this 

profile. Of these, 37.0% (n=37) had no improvement in the GFR. The ACR of subjects 

with hypovitaminosis D were higher at six months post-transplant (p=0.037). This was 

negatively correlated with the 25(OH)D (r=- 0.358; p=0.02). The parathyroid hormone 

(PTH) had a negative influence on GFR at time zero but was positively correlated with 

ACR at six months post-transplantation (r=0.420; p=0.007). 

Therefore, there is a high frequency of hypovitaminosis D up to 6 months after renal 

transplantation, which may be related to greater changes in graft renal function. More 

studies are needed to support interventions, such as supplementation, in order to 

obtain better results after renal transplantation. 

 

Key words: Vitamin D, chronic kidney disease, kidney transplantation, urine albumin 

creatinine ratio; albuminuria. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A doença renal crônica (DRC) é um dos maiores problemas de saúde pública 

em todo mundo. O foco nos últimos anos tem sido a otimização do cuidado em 

indivíduos no estágio 5 da doença, uma vez que a mortalidade permanece 10 a 20 

vezes maior do que na população geral.1  Nesses indivíduos, o transplante renal tem 

sido demonstrado como a melhor alternativa de tratamento, apresentando maiores 

taxas de sobrevivência, menor morbidade, melhora na qualidade de vida e redução 

dos custos em saúde.2 Logo, é importante identificar os fatores de risco relacionados 

a falência do enxerto a fim de melhorar os resultados pós-transplante, uma vez que a 

demanda de indivíduos em filas de espera e submetidos ao transplante renal tem 

aumentado.3  

 Autores apontam que a hipovitaminose D tem sido demonstrada em doentes 

renais, além de ser considerada um fator de risco para maiores complicações após o 

transplante renal. Nesse contexto, a hipovitaminose D está relacionada a diversos 

fatores, tais como a diminuição da ingestão de alimentos fontes, exposição solar 

reduzida, ocasionada pelo sedentarismo,4 além dos doentes renais apresentarem 

deficiência da enzima 1α-hidroxilase nos rins.5  

Em indivíduos submetidos ao transplante renal, esse quadro pode se agravar 

devido ao aumento do risco de câncer de pele, sendo recomendado limitar a 

exposição ao sol. Adicionalmente, as alterações na pele causadas pela uremia 

também reduzem a sua capacidade em produzir vitamina D, quando comparados a 

população saudável.6,7 O uso de imunossupressores foi estudado como outro fator 

contribuinte para as baixas concentrações de vitamina D.8 Em um estudo realizado 

em São Paulo (Brasil) com 149 transplantados renais, a frequência de hipovitaminose 

D foi de 79,2% em menos de 1 ano pós-transplante.9 

  A deficiência de vitamina D em indivíduos transplantados, além de provocar 

rápida perda óssea no primeiro ano de pós-transplante,7 pode causar a progressão da 

albuminúria, potencializando o declínio na função renal e o risco de perda do 

enxerto.10,11 Esse fato foi comprovado em um estudo ao demonstrar que baixas 

concentrações de vitamina D em indivíduos no pós-transplante renal foi 

significativamente associado com albuminúria, sugerindo uma associação entre a 

insuficiência ou deficiência de vitamina D com albuminúria, e a necessidade de 
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estudos adicionais para determinar o papel da suplementação de vitamina D em 

indivíduos transplantados.12 

 Diante dessas considerações, reforça-se a relevância do presente estudo, cuja 

proposta é avaliar o status de vitamina D em indivíduos submetidos ao transplante 

renal e as associações com os desfechos desfavoráveis da função renal, no tempo 0, 

3 e 6 meses pós-transplante renal, visando identificar em qual período a 

hipovitaminose D é mais frequente, assim como os fatores associados às alterações. 

Dessa forma, os resultados desse estudo subsidiarão intervenções futuras 

direcionadas para a redução do risco de complicações no pós-transplante, 

melhorando a qualidade de vida do paciente transplantado e aumentando a sua 

sobrevida global. 
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2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

  As baixas concentrações de 25-hidroxivitaminaD [25(OH)D] é muito comum nos 

transplantados renais, sendo a deficiência presente em até 30%, e a insuficiência 

atingindo percentuais de 81% dos indivíduos.13 Stavroulopoulos et al.14 mediram a 

concentração de 25(OH)D e em 104 indivíduos no primeiro ano pós-transplante, e em 

140 indivíduos após esse período. Os autores observaram que 97% e 94% desses 

indivíduos, respectivamente, apresentaram concentrações de 25(OH)D abaixo do 

recomendado. Rosina et al.15 em estudo na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), uma 

área de clima tropical e baixa latitude, com alta radiação solar durante as quatro 

estações do ano, encontraram uma elevada prevalência de hipovitaminose D (53,0%).  

  Sendo a deficiência da 25(OH)D prevalente em indivíduos com DRC e 

transplantados renais, a literatura sugere uma forte associação entre as 

concentrações de 25(OH)D e a falência renal, bem como e mortalidade nessa 

população.16,17 Filipov et al.8 avaliariam 230 transplantados renais quanto à 

albuminúria de acordo com o seu status de vitamina D. Uma tendência de maior 

albuminúria foi detectada naqueles com concentrações mais baixas de vitamina D.  

  Apesar da relevância clínica do status de vitamina D sobre a função renal após 

o transplante estar sendo bem elucidada na literatura, não existem estudos nessa 

perspectiva em Natal, Rio Grande do Norte (RN), uma cidade do nordeste brasileiro 

com alta incidência de radiação solar ao longo do ano, e que possui um centro de 

referência de transplante renal. 

  Logo, esse estudo pioneiro irá investigar alterações nas concentrações de 

25(OH)D no tempo zero, 3 e 6 meses pós-transplante, em uma região com alta 

incidência de radiação solar durante o ano inteiro, identificando quais variáveis estão 

relacionadas a hipovitaminose D, bem como elucidar se existe relação com 

parâmetros de avaliação da função renal. Dessa forma, os resultados poderão 

contribuir para o desenvolvimento de estratégias com a finalidade de melhorar o status 

de vitamina D e, consequentemente os desfechos renais após o transplante e reduzir 

a mortalidade. Esses resultados direcionarão condutas clínico-nutricionais que 

incluem a implementação de protocolos de suplementação. 
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 3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

   Avaliar o status de vitamina D e as associações com os parâmetros de função 

renal em indivíduos submetidos ao transplante renal no tempo zero, 3 e 6 meses pós-

transplante.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Classificar a população quanto ao estado nutricional antropométricopré e pós-

transplante, por meio do Índice de Massa Corporal (IMC); 

 Realizar avaliação da exposição à luz solar e o fototipo de pele; 

 Analisar a ingestão de energia, macronutrientes, fibras e vitamina D dos 

indivíduos; 

 Avaliar o comportamento as concentrações de 25(OH)D e de outros dados 

bioquímicos relacionados ao metabolismo da vitamina D e a função renal nos 

três tempos pós-transplante; 

 Identificar a frequência de hipovitaminose D nos indivíduos;  

 Comparar o IMC, parâmetros bioquímicos e exposição solar, de acordo com a 

classificação do status de vitamina D; 

 Avaliar associação entre as concentrações de 25(OH)D, exposição solar, 

esquema terapêutico, parâmetros de função renal e variáveis relacionadas ao 

metabolismo da vitamina D. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

  4.1 DOENÇA RENAL CRÔNICA E TRANSPLANTE RENAL 

 

  Em 2002, a US National Kidney Foundation Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative18  definiu a DRC como taxa de filtração glomerular menor que 60 mL/min/1,73 

m² por 3 meses ou mais. Análises posteriores mostraram que a albuminúria também 

tem um efeito importante sobre os resultados, o que levou o Kidney Disease Improving 

Global Outcomes (KDIGO)19 a incluir albuminúria como um critério diagnóstico da 

DRC. 

  A DRC é um problema de saúde pública em crescimento que afeta mais de 

10% da população mundial, e em vários países a sua prevalência tende a aumentar 

devido ao processo de envelhecimento da população e a mudanças no estilo de 

vida.20 Cerca de 38 milhões de pessoas com mais de 30 anos de idade, provavelmente 

irão desenvolver a DRC até 2030.1 

  No Brasil, a prevalência e a incidência de DRC estão aumentando 

consideravelmente, além disso, o prognóstico permanece desfavorável e os custos do 

tratamento da doença são muito altos. Esta doença relaciona-se com a baixa 

qualidade de vida e efeitos adversos graves para a saúde.21  

As altas prevalências da doença estão relacionadas principalmente ao diabetes 

mellitus, a hipertensão arterial e ao envelhecimento da população em países 

desenvolvidos. No entanto, em muitos países em desenvolvimento, a principal causa 

de DRC está relacionada às glomerulopatias. Quando a DRC é diagnosticada, 

especialmente em uma fase precoce, tratamentos com a finalidade de conter a 

progressão da doença são implementados, como por exemplo o uso de 

medicamentos como os inibidores da enzima conversora da angiotensina e/ou 

bloqueadores do receptor de angiotensina, os quais agem reduzindo a albuminúria, e 

consequentemente, o comprometimento da função renal. Na maioria dos indivíduos 

com a DRC, ocorre a necessidade de terapia de suporte, tais como a hemodiálise, 

diálise peritoneal e transplante renal.22  

Em 2014, a taxa de prevalência de tratamento dialítico no Brasil foi de 552 

indivíduos por milhão de habitantes, e cerca de 36.548 indivíduos iniciaram o 

tratamento nesse ano.23 
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  Nesse contexto, o transplante renal tem se mostrado a melhor terapia para 

indivíduos com DRC, tanto do ponto de vista médico quanto social ou econômico.  Os 

transplantados têm melhores taxas de sobrevivência, com menor morbidade, menor 

risco cardiovascular, melhora na qualidade de vida e menores custos para a saúde.24 

Estas vantagens podem ser verificadas, inclusive entre os transplantadoscom idade 

maior que 60 anos, independentemente das características do doador.25 

   Estudo clássico nos anos 90, com base no Sistema de Dados Renais dos 

Estados Unidos, documentaram uma diminuição de 68% no risco de morte em  

transplantados, em comparação com indivíduos que estavam em diálise na lista de 

espera para o transplante.26  

  O transplante renal está indicado em casos de DRC no estágio 5, estando o 

paciente em diálise ou mesmo em fase pré-dialítica (pré-emptivo), considerando o 

clearance de creatinina <20 ml/min/1,73m². O transplante pré-emptivo pode ser 

oferecido para todos os candidatos, mas particularmente para indivíduos portadores 

de diabetes, com a finalidade de reduzir a incidência de complicações vasculares, 

cardíacas, oculares e neurológicas próprias da doença.27 

  No primeiro ano após o transplante são evidenciadas alterações no estado 

nutricional, tais como: aumento da gordura corporal total, redução de massa magra e 

densidade mineral óssea. Essas alterações podem estar associadas ao uso de 

medicamentos imunossupressores, menor restrição alimentar, a falta de exercícios 

físicos regulares e melhorias no bem-estar e apetite associado com a resolução do 

estado urêmico; sendo essas alterações consideradas fatores de risco para o 

desenvolvimento de síndrome metabólica e diabetes. Entretanto, nem todo ganho de 

peso pós-transplante é considerada indesejável. Baixo IMC, desnutrição e déficit de 

massa muscular têm sido associados a menor sobrevida do enxerto. Portanto, é 

importante considerar não apenas o peso, mas também a composição corporal na 

avaliação e tratamento de transplantados renais.28 

 No entanto, os transplantes renais ainda podem falhar devido a rejeição aguda 

e nefropatia crônica do enxerto. A falha de transplante pode resultar em maior risco 

de morte em comparação com indivíduos com enxerto funcionante, sendo importante 

identificar os fatores de risco relacionados a essas complicações. A dieta pode ter um 

papel relevante nesse processo, com destaque para a ingestão de vitamina D, a qual 
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tem mostrado relação com o prognóstico da função renal. A exposição solar e o estado 

nutricional também são fatores que devem ser considerados, uma vez que podem 

influenciar no status de vitamina D.22  

4.2 VITAMINA D: FONTES E METABOLISMO 

 

 A vitamina D é um grupo de moléculas lipossolúveis derivadas de colesterol, 

sendo as suas duas principais formas a vitamina D3 (colecalciferol) e D2 

(ergocalciferol). As fontes dietéticas do colecalciferol consistem nos peixes gordurosos 

de água fria e profunda, incluindo salmão, cavala e arenque e óleos de fígado de 

bacalhau, leite e derivados, além de suplementação vitamínica. Já os fungos 

comestíveis são as principais fontes do ergosterol.29 O Institute of Medicine30  

estabelece a Recommended Dietary Allowances (RDAs) de 600 UI/dia para 1 - 70 

anos 800 UI/dia para >70 anos. 

  No entanto, a principal fonte de vitamina D é proveniente da produção 

endógena (Figura 1), que se inicia quando os raios ultravioletas (UVB) (280 a 315 nm) 

incidem sobre a epiderme, promovendo a conversão da 7-deidrocolesterol (7DHC) em 

pré-vitamina D3, o qual é termoinstável e sofre uma reação de isomerização induzida 

pelo calor, assumindo uma configuração mais estável, a vitamina D3 (colecalciferol). 

No fígado, a vitamina D sofre hidroxilação no carbono 25, mediada por uma enzima 

microssomal da família do citocromo P450 (CYP450) denominada CYP2R1, dando 

origem a 25(OH)D ou calcidiol.29 

  A 25(OH)D, acoplada a proteína carreadora DBP, é transportada para vários 

tecidos cujas células contêm enzima 1-α-hidroxilase (CYP27B1), uma proteína 

mitocondrial da família do CYP450 que promove hidroxilação no carbono 1 da 

25(OH)D, formando a 1,25-diidroxivitamina D ou calcitriol [1,25(OH)2D], que é a 

molécula metabolicamente ativa. A expressão do gene CYP27B1 nos rins é regulada 

principalmente, pelas concentrações séricas de paratormônio (PTH), fósforo, fator de 

crescimento do fibroblasto 23 (FGF-23) e pela proteína Klotho.31 

O passo final na via metabólica da vitamina D é a sua inativação, um processo 

catalisado por 24-hidroxilase, resultando no catabolismo de 1,25(OH)2D e 25(OH)D 

em metabolitos inativos. O FGF-23, fator de crescimento de fibroblastos, secretado 

principalmente pelos osteócitos, atua nessa etapa, reduzindo as concentrações de 
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1,25(OH)D por inibição da 1α-hidroxilase e estimulando a 24-hidroxilase, que catalisa 

o passo inicial da degradação da vitamina D, além de inibir a secreção do PTH.31  

 

Figura 1. Metabolismo da vitamina D 

 

A figura 1 esquematiza a produção endógena da vitamina D, a qual se inicia por meio 

da irradiação dos raios UVB na epiderme, provocando a conversão do 7DHC em pré-

vitamina D3 inativa, que por meio de uma isomerização da origem a vitamina D3 

(colecalciferol). Este é transformado em 25(OH)D (calcidiol) pela 25-α-hidroxilase 

hepática da CYP27A1, sendo carreado por proteínas transportadoras até os rins, 

principal órgão produtor da  1-α-hidroxilase da CYP27B1, que é responsável pela 

conversão da 25(OH)D na sua forma ativa 1,25(OH)2D (calcitriol). A 1,25(OH)2D é 

catabolizada pela 24-α-hidroxilase da CYP24A1, gerando metabólitos inativos. UVB =  

raios ultravioleta; 25(OH)D = 25-hidroxivitamina D; 1,25(OH)2D =  1,25 

dihidroxivitamina D;    = redução da exposição solar;      = inibição ou redução na 

produção da 1-α-hidroxilase causada pelo comprometimento da função renal ou pelo 

uso de imunosupressores. 

 

O rim desempenha um papel central no metabolismo de vitamina D e na 

regulação das suas concentrações, uma vez que é o principal órgão que produz a 1α-

hidroxilase. Logo, um comprometimento da função renal limita a quantidade de 1α-

hidroxilase disponível para a produção do metabolito ativo da vitamina D. Entretanto, 
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essa enzima tem sido detectada em células e tecidos extra-renais, incluindo a 

próstata, mamas, cólon, pulmões, pâncreas, monócitos, células endoteliais, células 

musculares lisas vasculares, osteoblastos e células da paratireoide.32 

Outros fatores também podem limitar a síntese cutânea de vitamina D, tais 

como o alto teor de melanina da pele, baixa disponibilidade de sol em determinadas 

regiões do mundo, exposição à luz solar limitada por razões culturais ou religiosas, ou 

pelo fato da mesma luz UVB que é essencial para a síntese de vitamina D, também 

ser um fotocarcinógeno, aumentando o risco de câncer de pele. Além disso, os idosos 

apresentam afinamento da epiderme e derme, havendo diminuição da reserva de 

7DHC, e consequentemente redução da 1,25(OH)2D. Indivíduos com sobrepeso e 

obesidade também podem apresentar redução das concentrações de vitamina D, uma 

vez que se trata de uma vitamina lipossolúvel, a qual pode ser sequestrada por 

excesso de tecido adiposo, tornando-a menos disponível.33 

  Para desempenhar suas funções, a vitamina D depende da sua ligação ao 

receptor de vitamina D (VDR), o qual consiste em um membro da família de receptores 

nucleares que está amplamente distribuído em diferentes tipos de células. O VDR 

interage com o receptor retinoide X para formar um heterodímero que se liga ao 

elemento de resposta de vitamina D. A transcrição desses genes contribui para o 

controle de variados processos celulares.34,35  

  A vitamina D está envolvida na regulação do cálcio, fósforo e no metabolismo 

ósseo, com efeito direto sobre a atividade dos osteoblastos e osteoclastos. Essa 

vitamina estimula a absorção intestinal de cálcio e fósforo e aumenta a reabsorção 

renal de cálcio no túbulo distal. Esses dois mecanismos desempenham um papel no 

aumento das concentrações de cálcio no sangue, especialmente na ausência de 

absorção intestinal de cálcio. A vitamina D ainda estimula os osteoblastos a 

produzirem o RANKL (receptor ativador de NF-kB em resposta a vitamina D), 

responsável pela diferenciação de células precursoras em osteoclastos, promovendo 

a reabsorção óssea. Portanto, a vitamina D permite a mobilização do cálcio nos ossos 

quando há uma carência desse mineral na dieta. Se a concentração plasmática de 

cálcio não responde, as glândulas paratireoides continuam a secretar o PTH, 

aumentando a produção de vitamina D para mobilizar o cálcio no osso.36 

  Além de atuar na regulação da homeostase do cálcio e do fósforo, como já 

conhecido, a vitamina D parece mediar a patogenia de doenças crônicas, tais como o 
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câncer, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, desordens inflamatórias, tuberculose, 

doenças autoimunes e neurológicas, atuando também na imunomodulação.35,36   

 As concentrações de vitamina D são geralmente determinadas por meio da 

25(OH)D sérico, uma vez que é o metabolito com a meia-vida mais longa, e ainda, em 

casos de deficiência de vitamina D, a 1,25(OH)2D pode apresentar concentrações 

adequadas uma vez que a hipocalcemia estimula a síntese de PTH, o qual estimula a 

expressão da 1-α-hidroxilase, convertendo a 25(OH)D em 1,25(OH)2D. A dosagem da 

1,25(OH)2D, portanto, é mais indicada à investigação de situações de resistência à 

vitamina D. O 25(OH)D pode ser quantificado com uma variedade de métodos que 

vão desde imunoensaios, ensaios de quimioluminescência, cromatografia líquida – 

massa e técnicas de espectrometria.37 

  Estima-se que 1 bilhão de pessoas em todo o mundo tem deficiência de 

vitamina D. Estudo anterior aponta que o Brasil, apesar de se localizar em região 

tropical, possui uma alta prevalência dessa hipovitaminose.38 A Endocrine Society 

(2011) classifica o status de vitamina D considerando "adequado" valores ≥30 ng/ml, 

"insuficiência" valores entre 21-29 ng/ml e "deficiência" valores ≤20 ng/ml.33 

 A deficiência de vitamina D em crianças pode causar atraso no crescimento e 

sinais e sintomas clássicos de raquitismo. Em adultos, a deficiência de vitamina D 

pode provocar desmineralização óssea,39 e pode estar associada a diabetes, doenças 

autoimunes e imunossupressão, doenças neurodegenerativas, inflamação, doença 

cardiovascular, hipertensão arterial e diferentes tipos de câncer. A deficiência de 

vitamina D também tem sido associada a incidência de doenças infecciosas, 

especialmente respiratórias. Isso ocorre devido ao fato dos receptores de vitamina D 

estarem localizados em células do sistema imunológico, incluindo monócitos, 

macrófagos, linfócitos T e B e células dendríticas. Vários estudos demonstraram que 

a vitamina D pode melhorar a remoção de patógenos e reduzir a proliferação e 

secreção de interleucina 1 e 6, as quais são altamente inflamatórias.40,41 

Autores têm apontado que a deficiência de vitamina D também está sendo 

evidenciada em doentes renais, e diversos fatores podem contribuir para esse fato, 

incluindo a diminuição da ingestão alimentos fontes desse micronutriente devido à 

saúde debilitada e exposição solar reduzida ocasionada pelo sedentarismo.4 Além 

disso, os doentes renais apresentam deficiência da enzima 1α-hidroxilase nos rins, a 
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qual é responsável pela conversão da vitamina D à sua forma ativa, como já dito 

anteriormente.5 

  4.3 STATUS DE VITAMINA D EM INDIVIDUOS COM DRC E NO PÓS-

TRANSPLANTE RENAL 

O período de pós-transplante está associado à melhora da função renal e 

retomada da atividade da 1α-hidroxilase pelo rim, porém em um nível ainda incapaz 

de corrigir a deficiência nutricional de vitamina D.5 As baixas concentrações de 25 

(OH)D são muito comuns nos transplantados renais, sendo a deficiência presente em 

até 30% e a insuficiência atingindo percentuais de 81% dos indivíduos. A redução nas 

concentrações de 25(OH)D pode persistir na maioria dos casos e algumas vezes por 

mais de um ano após o transplante, enquanto que as concentrações de 1,25(OH)2D 

podem normalizar dentro de 3 a 6 meses.13 

  Os medicamentos imunossupressores têm sido estudados como um fator que 

contribui para as baixas concentrações de vitamina D, por meio, por exemplo, do 

aumento da atividade da 24-hidroxilase, a qual promove a degradação da 

1,25(OH)2D.8 Estes efeitos parecem ser atribuídos à classe do fármaco, independente 

da sua concentração. Lee et al.12 demonstraram que os inibidores de calcineurina 

(ciclosporina A e tacrolimus), mas não sirolimus, induzem resistência à vitamina D. O 

sirolimus, um imunossupressor potente que inibe a mTOR, tem sido utilizado como 

uma alternativa ou adjuvante a imunossupressores à base de inibidores de 

calcineurina em transplantados para reduzir a albuminúria.42 Eyal et al.4 encontraram 

associação negativa de tacrolimus e outros medicamentos imunossupressores no 

status de 25(OH)D em transplantados renais. Uma possível explicação para estes 

achados pode ser o fato de que a CYP3A4 hepática, que tem atividade de 25-

hidroxilase, é suprimida pelos inibidores de calcineurina, resultando em menores 

concentrações de 25(OH)D.43 

   A deficiência de vitamina D tem sido considerada um dos fatores de risco para 

a perda da função renal do enxerto em indivíduos submetidos ao transplante renal, 

sendo a albuminúria um dos fatores desencadeantes desse processo, uma vez que 

se trata de uma característica das doenças renais e um marcador de prognóstico para 

a progressão da perda da função renal em indivíduos com DRC e transplantados.10  

  Um dos mecanismos responsáveis pelo surgimento da albuminúria em 

situações de baixas concentrações de vitamina D consiste na perda de podócitos 
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(células do epitélio renal que formam um importante componente da barreira de 

filtração glomerular), a qual prejudica a integridade da membrana de filtração 

glomerular e permite a passagem de proteína para o espaço urinário.11 Além disso, a 

vitamina D regula negativamente o sistema renina-angiotensina, por meio da 

expressão de renina, e sua deficiência leva ao acúmulo de angiotensina II no rim, 

provocando o aumento da pressão arterial. Essa alteração hemodinâmica pode 

contribuir para o aumento da excreção urinária de proteínas.44  Outro papel da vitamina 

D na prevenção da albuminúria é a modulação da resposta imune inata e adaptativa, 

sendo sugerida como fator de proteção ao órgão transplantado.40  

Filipov et al.8 avaliariam 230 transplantados renais quanto à albuminúria de 

acordo com o seu status de vitamina D (adequado, insuficiência ligeira, insuficiência 

grave ou deficiência). Uma tendência de maior albuminúria foi detectada naqueles 

com concentrações mais baixas de vitamina D. Após tratamento com vitamina D e 

seus análogos, a albuminúria foi diminuída, independentemente do uso de inibidores 

da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da 

angiotensina. 

Lee et al.12  relataram uma associação significativa entre insuficiência de 

vitamina D e albuminúria em transplantados renais. Os poucos estudos que 

investigaram o tratamento com vitamina D e sua influência na albuminúria e na função 

renal mostraram resultados conflitantes. O'Herrin et al.45 demonstraram que o 

tratamento com calcitriol tinha efeitos benéficos na função renal do enxerto. 

  A correção das baixas concentrações de vitamina D com suplementação é uma 

das formas de tratamento para paciente com DRC em tratamento conservador, diálise 

ou transplantado, resultando em um melhor prognóstico.32 

Em indivíduos pré-diálise com DRC estágio 3 ou 4, o tratamento com 

colecalciferol durante 12 semanas demonstrou aumentar significativamente a vitamina 

D, em comparação com o placebo.39 Em um ensaio duplo-cego, randomizado, com 3 

meses de doses elevadas de colecalciferol versus doxercalciferol, as concentrações 

de vitamina D foram significativamente aumentadas no grupo de colecalciferol, mas 

não no grupo doxercalciferol; a diferença entre grupos foi significativa.46  

 Alguns estudos retrospectivos com doentes renais crônicos, nos estágios de 3 

a 5 e em diálise, identificaram riscos mais baixos para mortalidade nos doentes 
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tratados com calcitriol em comparação com indivíduos não tratados, sugerindo o 

benefício aparente do tratamento com vitamina D  nessa população.47,48 

No que se refere ao resultado ósseo, as diretrizes da National Kidney Disease 

Outcomes Quality Initiative (NKF-KDOQI) (2003)21 recomendam suplementação com 

vitamina D quando as concentrações de 25(OH)D estiverem abaixo de 30 ng/ml em 

indivíduos afetados pelo estágio 3 e 4 da DRC, enquanto indivíduos submetidos a 

transplante renal com distúrbios no metabolismo ósseo e mineral devem ser tratados 

com as mesmas recomendações para indivíduos com DRC. 

Jimenez Álvaro et al.49 demonstraram que doses baixas de colecalciferol podem 

ser eficazes tanto quanto doses elevadas para melhorar o status da vitamina D. Eles 

compararam 37 transplantados tratados por 6 a 12 meses com colecalciferol (400-800 

UI/d) e suplementos de cálcio com 37 transplantados que não receberam tratamento. 

Seus dados mostram que doses baixas de colecalciferol aumentam significativamente 

as concentrações séricas de 25(OH)D e ajudam a reduzir as concentrações de PTH, 

sem efeitos adversos na excreção urinária de cálcio.  

Portanto, ressalta-se a importância desse estudo uma vez que a alta frequência 

de hipovitaminose D tem sido demonstrada nos transplantados renais, mesmo em 

regiões de baixa latitude e alta radiação solar, podendo estar relacionada a alterações 

na função renal do enxerto e maior mortalidade.   
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

  O estudo é caracterizado como longitudinal, realizado com indivíduos 

submetidos ao transplante renal, atendidos no Ambulatório de Nefrologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em Natal/RN.  

  Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: indivíduos de ambos os 

sexos, em pós-transplante renal e com idade superior a 20 anos. Não foram incluídos 

no estudo os indivíduos que utilizaram suplemento de vitamina D após o transplante, 

indivíduos com diagnóstico de nefropatia diabética e com diabetes mellitus há mais 

de 5 anos. Foi considerada uma amostra de conveniência contemplando todos os 

indivíduos transplantados no HUOL no período de agosto de 2015 a janeiro de 2017. 

Foram realizados 79 transplantes renais nesse período, e desses, apenas 49 

atenderam aos critérios e foram incluídos neste estudo. Após o início das coletas, 3 

indivíduos foram excluídos por iniciarem a suplementação de vitamina D, totalizando 

46 indivíduos no tempo zero. Antes da coleta de 3 meses, houve 1 óbito, 1 desistência 

e 1 rejeição aguda do enxerto, totalizando 43 indivíduos. Após esse período, tivemos 

mais 1 perda por rejeição aguda do enxerto, totalizando 42 indivíduos nos 6 meses 

pós-transplante. O fluxograma de seleção dos participantes está representado na 

Figura 2. 

 O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUOL/UFRN (CAE: 45894415.0.0000.52920). A concordância em participar da 

pesquisa foi mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE 1). 
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Figura 2. Fluxograma de seleção dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

5.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO  

   

  Os participantes foram avaliados por uma nutricionista treinada em 3 

momentos: tempo zero, 3 e 6 meses após o transplante. O tempo zero foi definido da 

seguinte forma: no 3º dia após o transplante foi realizada a dosagem da 25(OH)D e 

aplicação do questionário de exposição solar; e em torno do 15º dia após o 

transplante, a coleta de urina, as outras dosagens bioquímicas e a avaliação 
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antropométrica. Essas avaliações foram realizadas na enfermaria do HUOL. 

Informações adicionais foram coletadas diretamente do prontuário dos indivíduos.  

 No 3º e 6º mês após o transplante, todas as avaliações foram realizadas no 

Ambulatório de Nefrologia do HUOL após a consulta médica ou durante a realização 

dos exames bioquímicos no Laboratório de Análises Clínicas do HUOL/UFRN. A 

coleta de dados foi realizada com auxílio de uma ficha de avaliação nutricional pré-

elaborada (APÊNDICE 2). As informações referentes a idade, sexo, etnia, hábitos de 

vida, características clínicas pré-transplante e esquema terapêutico foram coletadas 

a partir de um questionário pré-elaborado (APÊNDICE 3). O delineamento da 

pesquisa está representado na figura a seguir (FIGURA 3). 

 

Figura 3. Delineamento do estudo 
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5.3 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  

Foram aferidas medidas de peso e altura nos tempos zero, 3 meses e 6 meses 

pós-transplante. Já o peso seco durante a hemodiálise, foi informado pelo paciente. 

O peso foi obtido por meio de uma balança digital de plataforma, calibrada, com classe 

de exatidão III, com capacidade de no mínimo 1 kg e no máximo 150 kg (Balmak, São 

Paulo, Brasil). A estatura foi aferida utilizando estadiômetro de alumínio anodizado 

portátil com cursor retangular, com escala de variando de 20 cm a 220 cm (Cardiomed, 

Paraná, Brasil). 

  Posteriormente, os dados de peso e altura foram utilizados para o cálculo de 

IMC e classificados de acordo com a World Health Organization (WHO).50 

 

  5.4 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SOLAR E FOTOTIPO DE PELE 

 

A exposição ao sol foi avaliada com base no questionário validado proposto por 

Hanwell et al.51 (ANEXO 2) que identifica o produto da quantidade de tempo 

despendido ao ar livre versus quantidade de pele exposta e o somatório dos escores 

diários de exposição ao sol, quantificados em relação ao tempo de exposição ao ar 

livre, a quantidade de pele exposta à luz solar e o uso de bloqueadores solares. 

A etnia foi referida por autoclassificação considerando as cinco categorias 

adotadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): preto, pardo, 

branco, amarelo e indígena.52 

 

  5.5 ANÁLISES BIOQUÍMICAS  

 

As coletas de sangue foram realizadas após jejum de 12 horas. O sangue foi 

distribuído em tubos com e sem anticoagulantes, de acordo com os procedimentos 

específicos para cada análise.  

  As concentrações de 25(OH)D sérica foram avaliadas pelo método de 

quimioluminescência, com kits da ABBOTT®, utilizando o ARCHITECT i2000SR 

Immunoassay Analyzer (ABBOTT Diagnostics, Illinois, EUA). Foram considerados 

como os pontos de corte para 25(OH)D a definições conforme proposto pela a 

Endocrine Society (2011): "adequado" valores ≥30 ng/ml, "insuficiência" valores entre 

21-29 ng/ml e "deficiência" valores ≤20 ng/ml.33 Os indivíduos com insuficiência e 
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deficiência foram agrupados em hipovitaminose D, sendo portanto os 46 pacientes 

distribuidos em 2 grupos: pacientes com status adequado de 25(OH)D e pacientes 

com hipovitaminose D. 

 As concentrações séricas de uréia, creatinina, glicose, cálcio, fósforo, potássio, 

fosfatase alcalina total foram avaliados com kits Wiener, de acordo com a metodologia 

descrita pelo fabricante, utilizando o analisador bioquímico CMD-800 (Wiener 

Laboratories, Rosario, Argentina). Para o PTH foi utilizado o kit da Beckman Coulter, 

utilizando o UniCel®DxI800 (Beckman Coulter, Brea, EUA). A taxa de filtração 

glomerular estimada (TFG) foi estimada pela equação da Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). 

  A relação albumina:creatinina urinária (RAC) foi realizada a partir de amostras 

isoladas da primeira urina da manhã para avaliar a albuminúria. As concentrações 

urinárias de albumina e creatinina foram determinadas com kits Wiener, utilizando o 

CMD-800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). O ponto de corte para 

albuminúria foi definido pela KDIGO22, sendo considerado “normal ou leve aumento” 

valores <30 mg/g, “moderadamente aumentado” valores entre 30-300 mg/g e 

“severamente aumentado” valores acima de 300 mg/g.  Todas as análises foram 

conduzidas no Laboratório de Análises Clínicas do HUOL/UFRN. 

 

  5.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados descritivos foram expressos como mediana (intervalo interquartil). A 

distribuição das variáveis foi analisada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As 

variáveis com distribuições normais foram submetidas ao test t e teste t pareado. As 

variáveis que não apresentaram distribuição normal foram analisadas pelo teste de 

Mann-Whitney e Wilcoxon. A correlação foi avaliada pelo teste de Spearman. Os 

dados categóricos são apresentados como frequências (porcentagens). 

Foram aplicadas análises de regressão linear para identificar as variáveis que 

possuem associação independente com TFG, a qual foi inserida no modelo como 

variável dependente, enquanto a 25(OH)D, PTH e exposição solar foram inseridas 

como variável independente. Os dados foram analisados pela SPSS versão 15.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). A significância foi estabelecida em p <0,05. 
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6 ARTIGO PRODUZIDO 

 

6.1 O artigo intitulado “Vitamin D status in kidney transplant recipients: a 

longitudinal study” foi submetido para publicação no periódico “BMC Nephrology” que 

possui fator de impacto 2.289 e Qualis B1 da CAPES para área de Nutrição. 
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ABSTRACT 

Background: Hypovitaminosis D has been a frequent finding in renal patients. In kidney 

transplant recipients, this may cause progression of albuminuria, increasing the decline in renal 

function and the risk of graft loss. The objective of this study was to evaluate the vitamin D 

status in kidney transplant recipients and its relation with renal function parameters.  

Methods: This is a longitudinal study with 46 kidney transplant recipients from August 2015 to 

January 2017. The subjects were evaluated at baseline, three and six months post-
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transplantation, using anthropometric evaluation, a sun exposure questionnaire, biochemical 

evaluation, including 25-hydroxyvitaminD [25(OH)D], and urine collection to evaluate the 

albumin: creatinine ratio (ACR). The estimated glomerular filtration rate (GFR) was computed 

by the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) equation.  

Results: The median age of the subjects was 44 years, predominantly males, and with brown 

ethnicity. There was a significant improvement in the renal parameters up to six months, and 

the 25(OH)D showed a significant increase from three months to six months after 

transplantation. Most of the subjects had hypovitaminosis D during the three studied periods. 

In subjects with adequate Vitamin D status at six months post-transplant, the sun exposure 

was significantly higher. Of the 42 subjects at six months post-transplant, 45.2% (n=19) 

presented with hypovitaminosis D at all times, and 19.1% (n=8) developed hypovitaminosis D 

at three months. It was observed that of the 64.3% (n=27) subjects who presented with this 

profile, 37.0% (n=37) had no improvement in the GFR. The ACR of subjects with 

hypovitaminosis D were higher at six months post-transplant (p=0.037). This was negatively 

correlated with the 25(OH)D (r=- 0.358; p=0.02). The other renal parameters tended to be 

higher in subjects with hypovitaminosis D at six months post-transplantation. The parathyroid 

hormone (PTH) had a negative influence on GFR at time zero but was positively correlated 

with ACR at six months post-transplantation (r=0.420; p=0.007). 

Conclusions: A high frequency of hypovitaminosis D was observed up to six months after 

renal transplantation, which may be related to poor prognosis of graft function.  

 

Key words: Vitamin D, chronic kidney disease, kidney transplantation, urine albumin 

creatinine ratio; albuminuria. 

 

BACKGROUND 

Chronic kidney disease (CKD) is one of the biggest public health problems in the world. The 

focus in the recent years has been on optimizing care in subjects with stage 5 of the disease 
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because mortality remains 10 to 20 times higher compared to the general population [1]. 

Amongst the forms of treatment, renal transplantation is the best alternative for subjects with 

CKD, presenting higher survival rates, lower morbidity, improvement in quality of life, and 

reduction of health costs [2].Therefore, the number of subjects in waiting list, and had 

undergone renal transplantation has increased. It is important to identify modifiable factors 

involved in the risk of graft failure [3]. 

Authors have pointed out that hypovitaminosis D has been a frequent finding in renal patients 

attributed to several factors such as decreased intake of food sources, reduced sun exposure 

caused by sedentary lifestyle [4], and deficiency of the enzyme 1α-hydroxylase in the kidneys 

[5]. This fact is also noted during post-renal transplant, because there is an increased risk of 

skin cancer among these subjects, thus, it is recommended to limit their sun exposure. In 

addition, changes in the skin caused by uremia in this period also reduce the ability to produce 

vitamin D compared to healthy youngsters [6,7]. Immunosuppressive drugs have also been 

studied as a contributing factor to low vitamin D concentrations [8]. In a study conducted in 

Brazil with 149 renal transplant recipients, the frequency of hypovitaminosis D was 79.2% in 

less than a year post-transplantation [9]. 

Vitamin D deficiency in transplanted subjects may cause rapid bone loss in the first year after 

transplantation, and progression of albuminuria, increasing the decline in renal function, and 

the risk of graft loss [10,11]. A study demonstrated that low vitamin D levels in subjects a year 

after renal transplantation were significantly associated with albuminuria, suggesting a causal 

relationship between vitamin D deficiency and albuminuria. There is a need for additional 

studies to determine the role of vitamin D supplementation in transplanted subjects [12].  

Although the clinical relevance of vitamin D status on renal function after transplantation is well 

elucidated in the literature, there are no studies in this perspective in the state of Rio Grande 

do Norte (RN), a coastal city in the Brazilian northeast, which has a high incidence of solar 

radiation throughout the year, and has a reference center for renal transplantation. This is a 
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pioneer study that fills the gaps in the literature regarding the behavior of vitamin D in patients 

undergoing kidney transplantation residing in a tropical region.  

Therefore, the objective of the present study is to evaluate the vitamin D status, and its 

association with the parameters of renal function at time zero, three months, and six months 

post-transplantation in subjects who underwent renal transplantation because hypovitaminosis 

D has been related to the unfavorable prognosis of the function of the graft. Therefore, it is 

important to identify which factors are possibly involved with hypovitaminosis, and the period 

it is more frequently found. These results will guide the clinical-nutritional behaviors that include 

the implementation of supplementation protocols. 

 

METHODS 

Study population and data collection 

Kidney transplant recipients from both sexes over the age of 18 years treated at the 

Nephrology Outpatient Clinic of Onofre Lopes HUOL/UFRN in Natal/RN between August 2015 

and January 2017 were studied. The subjects who took vitamin D supplements, and diagnosed 

with diabetic nephropathy and diabetes mellitus for more than five years were not screened. 

The study was submitted and approved by the Research Ethics Committee of HUOL/UFRN 

(CAAE: 45894415.0.0000.52920). An Informed Consent Form was signed by the participants 

of the study.  

Among the 79 kidney transplant recipients, 49 met the eligibility criteria, and agreed to 

participate in the study. Three were excluded due to the use of vitamin D supplementation, 

yielding 46 subjects at baseline. After this period, there were 1 death, 1 renunciation, and 2 

graft losses, leaving 43 subjects at three months, and 42 subjects at six months post-

transplantation.  

Baseline demographic and clinical characteristics, weight and height measurements for the 

Body Mass Index (BMI), sun exposure and skin phototype evaluation, blood collection for 

biochemical dosages, including 25-hydroxyvitaminD [25(OH)D], and collection of urine to 
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evaluate the ratio of albumin to creatinine (ACR) were obtained during hospitalization at time 

zero (baseline) and at three and six months post-transplantation at the HUOL Nephrology 

Outpatient Clinic after the medical consultation or during the biochemical exams at the 

HUOL/UFRN Clinical Analysis Laboratory.  

The BMI classification was based on the World Health Organization (WHO) [13], and sun 

exposure was assessed based on the adapted questionnaire proposed by Hanwell et al. [14] 

which multiplies the amount of time spent in the open air and the amount of exposed skin, and 

adds the daily sun exposure scores quantified in relation to outdoor exposure time, amount of 

skin exposed to sunlight, and use of sun blocks. 

The classification of skin color was done by self-classification based on the five categories 

adopted by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) [15]. 

 

Biochemical evaluation 

Blood samples were taken after a 12-hour fast. The blood was placed in tubes with and without 

anticoagulants, according to the specific procedures for each analysis. Serum 25(OH)D 

concentrations were dosed by the chemiluminescence method with ABBOTT® kits using the 

ARCHITECT i2000SR Immunoassay Analyzer (ABBOTT Diagnostics, Illinois, USA). We 

considered the cut-off points for 25(OH)D to definitions as proposed by the Endocrine Society 

(2011): "adequate" values ≥30 ng/ml, "insufficiency" values between 21-29 ng/ml and 

"deficiency" values ≤20 ng/ml [16]. In this study we considered the subjects classified under 

insufficiency and deficiency as the hypovitaminosis D group.  

Serum concentrations of glucose, urea, creatinine, calcium, phosphorus were evaluated using 

Wiener kits according to the manufacturer's methodology using the biochemical analyzer 

CMD-800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina) and UniCel®DxI800 (Beckman Coulter, 

Brea, USA) for the parathyroid hormone (PTH). Estimated glomerular filtration rate (GFR) was 

also evaluated by the Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 

equation. 
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 ACR was performed using isolated samples from the first morning urine to evaluate 

albuminuria. Urinary concentrations of albumin and creatinine were determined using Wiener 

kits using CMD-800 (Wiener Laboratories, Rosario, Argentina). The cut-off points being used 

for albuminuria, as defined by KDIGO [17], are "normal or mild increase" values <30 mg/g, 

"moderately increased" values between 30-300 mg/g, and "severely increased" values above 

300 mg/g. The analyses were conducted at the Laboratory of Clinical Analyzes of 

HUOL/UFRN. 

 

Statistical Analysis 

Descriptive data were expressed as median (interquartile range). The distribution of variables 

was analyzed by the Kolmogorov-Smirnov test. Variables with normal distributions were 

subjected to a t-test and paired t-test. Variables with skew distributions were analyzed by 

Mann-Whitney’s and Wilcoxon test. Correlation was computed using Spearman’s rank test. 

Categorical data are presented as frequencies (percentages).  

Linear regression analyses were applied to identify the variables that have an independent 

association with GFR. The GFR was considered as a dependent variable, whereas the 

25(OH)D, PTH, and sun exposure as independent variables. Data were analyzed using SPSS 

version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Significance was established at p < 0.05. 

 

RESULTS 

The median age of the participants was 44 years (31.0-50.0), with the majority being males 

(n=28; 60.9%) and with brown ethnicity (n=34; 73.9%). Regarding lifestyle habits, 76.1% 

(n=35) have never smoked, and 50.0% (n=23) had consumed alcoholic beverages in the past.  

Furthermore, 87.0% subjects (n=40) received cadaveric donor kidney, and the median age of 

the donor was 34 years. Majority of the CKD was caused by glomerulonephritis affecting 35.6% 

subjects (n=16). Sixty-three percent of the subjects (n=29) had no comorbidities. The median 

duration of the disease until transplantation was six years, while hemodialysis time was three 
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years. It was observed that 67.4% subjects (n=31) used the immunosuppressants tacrolimus 

and mycophenolate mofetil as a post-transplant therapeutic regimen (Table 1). 

Table 1 Baseline characteristics of the study population. 

Variables n=46 

Age, years 44.0 (31.0-50.0)* 

Sex 

Male, n (%) 

Female, n (%) 

 

28.0 (60.9) 

18.0 (39.1) 

Ethnicity  

Brown, n (%) 

White, n (%) 

Black, n (%) 

 

34,0 (73.9) 

10,0 (21.7) 

2,0 (4.3) 

Smoking 

Never, n (%) 

In the past, n (%) 

 

35,0 (76.1) 

11.0 (23.9) 

Consumption of alcoholic beverages 

In the past, n (%) 

Never, n (%) 

Sometimes, n (%) 

 

23.0 (50.0) 

19.0 (41.3) 

4.0 (8.7) 

Donor type  

Cadaver donor, n (%) 40.0 (87.0) 

Living donor, n (%) 6.0 (13.0) 

Donor age, years 34.0 (26.5-49.0) 

Etiology of renal disease  

Glomerulonephritis, n (%) 16.0 (35.6) 

Hypertension, n (%) 14.0 (31.1) 

UTI, n (%) 4.0 (8.9) 

FSGS, n (%) 1.0 (2.2) 

Lithiasis, n (%) 2.0 (4.4) 

SLE, n (%) 1.0 (2.2) 

Polycystic kidney, n (%) 2.0 (4.4) 

Not specified, n (%) 5.0 (11.1) 

Duration of hemodialysis, years 3.0 (1.83-6.0) 



41 
 

 
 

Comorbidities  

Not present, n (%) 29.0 (63.0) 

Hypertension, n (%) 8.0 (17.4) 

Coronary artery disease, n (%) 2.0 (4.3) 

Hypothyroidism, n (%) 2.0 (4.3) 

Hypertension e cardiac insufficiency, n (%) 1.0 (2.2) 

Hypertension e hypothyroidism, n (%) 1.0 (2.2) 

Hypertension e gout, n (%) 1.0 (2.2) 

Schizophrenia, n (%) 1.0 (2.2) 

SLE, n (%) 1.0 (2.2) 

Immunosuppressant medication  

Tacrolimus + Everolimus, n (%) 7.0 (15.2) 

Tacrolimus + Sirolimus, n (%) 8.0 (17.4) 

Tacrolimus + MMF, n (%) 31.0 (67.4) 

UTI, urinary tract infection; FSGS, focal segmental glomerulonephritis; SLE, 

systemic lupus erythematosus; MMF, mycophenolate mofetil. *Result was 

expressed as median (interquartile range). 

 

The BMI data, biochemical parameters, and the sun exposure of subjects were evaluated 

according to the time of collection (Table 2). The BMI values of the subjects at three months were 

significantly higher in relation to the baseline (p=0.019). There was a tendency for increased sun 

exposure scores from three to six months post-transplantation.  Glucose levels were, also 

observed to have the same behavior from baseline to six months after transplantation (although 

it is within the reference values), but was not statistically significant. The 25(OH)D (p=0.013) and 

calcium (p=0.048) at six months were significantly higher in relation to three months, while 

phosphorus at three months was significantly lower in relation to baseline (p=0,009). Alkaline 

phosphatase remained above the reference values in the three time periods studied, but were not 

statistically different. PTH at three (p=0.000) and six (p=0.000) months showed a significant 

reduction in relation to baseline, although it has remained above the reference values at all times. 
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The 25(OH)D correlated negatively with ACR (r=- 0.358; p=0.02), and the PTH correlated 

positively with ACR (r=0.420; p=0.007) at six months post-transplant. In addition, 80.4% (n=37), 

4.7% (n=2), and 23.8% (n=10) of the subjects have albuminuria at baseline, three and six months 

after transplantation. Of the 10 subjects with albuminuria at six months post-transplantation, 

80.0% (n=8) used tacrolimus, and mTOR inhibitor therapeutic regimen. 

 

Table 2 Body Mass Index (BMI), sun exposure, and biochemical parameters according to 

collection time. 

Variable 
Baseline 

(n=46) 

3 months 

(n=43) 

6 months 

(n=42) 

p-value 

1 

p-value 

2 

p-value 

3 

BMI, kg/m2 
25.03 (21.97 – 

26.69) 

23.5 (21.2 – 

26.0) 

23.2 (21.6 – 

25.38) 
0.019 0.258 0.338 

Sun exposure, 

score 

1.0 (0.0 –   

20.0) 

0.0 (0.0 – 

14.0) 

5.0 (0.0 – 

14.0) 
0.175 0.837 0.064 

Glucose, mg/dL 
85.0 (80.0 –  

95.0) 

88.0 (80.0 – 

96.0) 

89.5 (85.0 – 

99.0) 
0.601 0.089 0.059 

GFR, 

mL/min/1,73m2 

40.5 (13.0 – 

 63.0) 

60.0 (41.0 – 

78.0) 

67.0 (47.0 – 

78.0) 
0.000 0.000 0.287 

Urea, mg/dL 
73.5 (49.0 - 

158.00)  

45.0 (37.0 -  

55.0) 

41.0 (32.0 –

51.0) 
0.000 0.000 0.877 

Creatinine, 

mg/dL 

2.05 (1.4 –  

4.5) 

1.3 (1.0 – 

 1.7) 

1.35 (1.0 – 

1.6) 
0.000 0.000 1.000 

ACR, mg/g de 

creatinine 

78.57 (37.33 – 

176.55) 

0.96 (0.10 – 

5.36) 

11.46 (4.25 -

35.11) 
0.000 0.000 0.000 

Alkaline 

phosphatase, U/L 

223.0 (137.0 – 

325.0) 

205.0 (165.0 

– 261.0) 

215.5 (175.0 

– 288.5) 
0.401 0.400 0.914 

25(OH)D, ng/dL 
26.55 (19.0 – 

33.0) 

24.3 (20.7 – 

28.1) 

25.9 (21.7 – 

32.0) 
0.083 0.664 0.013 

Calcium, mg/dL 
9.95 (9.3 –  

10.8) 

10.4 (9.5 – 

11.0) 

10.75 (10.0 – 

11.3) 
0.027 0.001 0.048 

Phosphorus, 

mg/dL 

3.5 (2.7 – 

 5.3) 

3.3 (2.7 –  

4.0) 

3.55 (3.0 – 

4.0) 
0.009 0.066 0.282 



43 
 

 
 

Parathyroid 

hormone, pg/mL 

174.6 (91.2 – 

332.7) 

117.4 (72.0 – 

207.1) 

91.8 (63.75 – 

203.0) 
0.000 0.000 0.372 

Values were expressed as median (interquartile range). p-value1: 3 months vs. baseline. p-

value2: 6 months vs. baseline; p-value3: 3 months vs. 6 months. GFR, glomerular filtration rate, 

ACR, albumin creatinine ratio.  

Majority of the subjects have hypovitaminosis D during the three studied time periods, being 

higher in the third month (n=37; 86.1%) (Figure 1). Of 42 subjects at six months post-transplant, 

45.2% (n=19) have hypovitaminosis D at all times, and 19.1% (n=8) developed hypovitaminosis 

D in the third month. It was observe that of the 64.3% (n=27) subjects who presented this profile, 

37.0% (n=10) had no improvement in the GFR (>60 mL/min/1.73m2). In addition, among the 31 

subjects who used tacrolimus and mycophenolate mofetil, and 15 subjects who used tacrolimus 

and mTOR inhibitor, 48.4% (n=15), and 80.0% (n=12) presented with hypovitaminosis D up to 

six months post-transplantation, respectively. 

 

Figure 1. Classification of kidney transplant recipients according to 25(OH)D concentration, 

collection time, and vitamin D status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The BMI, sun exposure, and biochemical parameters were also evaluated according to 

vitamin D status and collection time (Table 3). The sun exposure was significantly higher in 
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subjects with adequate status at six months post-transplant. At three months post-

transplantation, subjects with hypovitaminosis D significantly lower glucose concentrations 

than those with adequate vitamin D status, although still within the reference values. The ACR 

of subjects with hypovitaminosis D were significantly higher than those with adequate status 

at six months post-transplant. The median 25(OH)D concentrations of the hypovitaminosis D 

group remained above 20 ng/dl at all three times, although 28.3% subjects (n=13) at baseline, 

18.6% (n=8) at three months and 14.3% (n=6) at six months had concentrations of 25(OH)D 

between 10 and 20 ng/dL. There was a significant increase of PTH in subjects with 

hypovitaminosis D than those with adequate vitamin D status in three months post-

transplantation. It was observed that GFR, creatinine, and PTH parameters tend to be most 

altered in subjects with hypovitaminosis D at baseline and three months, and ACR at three 

and six months after transplantation, but were not statistically significant.  
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Table 3 BMI, biochemical parameters, and sun exposure, according to 25 (OH) D status and collection time. 

                                                  Adequate 

                                                   (>30 ng/mL) 

                        Hypovitaminosis D  

                    (<30 ng/mL) 

Variable 
Baseline 

n=19 

3 months 

n=6 

6 months 

n=12 

Baseline 

n=27 

3 months 

n=37 

6 months 

n=30 

BMI, kg/m2 
24.39 (21.14 – 

26.33) 

25.00 (22.91 – 

26.0) 

23.54 (22.1 – 

25.74) 
25.24 (22.57 – 27.7) 

23.4 (21.3 – 

25.8) 

22.92 (20.5 – 

24.77) 

Sun exposure, score 0.0 (0.0 – 18.0) 0.0 (0.0 – 9.0) 12.0 (7.0 – 22.5) 4.0 (0.0 – 20.0) 0.0 (0.0 – 14.0) 1.5 (0.0 – 14.0)* 

Glucose, mg/dL 88.0 (80.0 – 99.0) 
99.5 (95.0 – 

107.0) 

93.5 (87.0 – 

104.0) 
83.0 (78.0 – 95.0) 

88.0 (79.0 – 

93.0)* 
89.5 (84.0 – 97.0) 

GFR, mL/min/1.73m2 42.0 (12.0- 66.0) 65.5 (57.0 – 75.0) 60.5 (46.5 – 69.0) 39.0 (13.0 – 63.0) 
58.0 (38.0 – 

78.0) 
71.5 (47.0 – 79.0) 

Urea, mg/dL 
60.0 (47.0 – 

155.0) 
47.5 (38.0 – 55.0) 42.5 (37.0 – 50.5) 80.0 (55.0 – 161.0) 44.0 (37.0 -53.0) 41.0 (29.0 – 62.0) 

Creatinine, mg/dL 1.6 (1.4 – 4.5) 1.3 (1.0 – 1.3) 1.45 (1.3 – 1.55) 2.2 (1.5 – 4.6) 1.5 (1.1 - 1.8) 1.25 (1.0 – 1.6) 

ACR, mg/g de 

creatinine 

99.92 (22.86 – 

207.31) 
0.63 (0.01 – 4.8) 6.52 (2.51 -11.7) 

74.48 (42.04 – 

135.96) 
1.3 (0.1 -5.36) 

17.13 (6.11 – 

41.33)* 

Alkaline phosphatase, 

U/L 

247.0 (154.0 – 

359.0) 

242.0 (158.0 – 

510.0) 

216.0 (170.0 – 

289.0) 

201.5 (125.0 – 

325.0) 

203.0 (165.0) – 

250.0) 

215.0 (180.0 – 

288.0) 

25(OH)D, ng/dL 34.9 (31.0 – 39.9) 34.9 (32.2 – 44.0) 36.1 (32.3 – 42.0) 22.3 (18.0 – 25.9)* 
22.4 (20.5 – 

26.5)* 

23.0 (21.3 – 

26.3)* 
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Calcium, mg/dL 10.0 (9.5 – 11.1) 9.95 (9.6 – 10.4) 
10.55 (9.75 – 

11.3) 
9.8 (8.9 – 10.8) 10.4 (9.5 - 11.1) 10.9 (10.0 – 11.2) 

Phosphorus, mg/dL 3.3 (2.4 – 4.6) 2.9 (2.7 – 4.1) 3.75 (3.0 – 4.0) 3.5 (2.8 – 5.35) 3.35 (2.8 – 4.0) 3.45 (3.05 – 3.95) 

Parathyroid hormone, 

pg/mL 

153.4 (94.9 – 

286.0) 
57.3 (53.9 – 74.6) 

91.8 (60.75 – 

195.65) 
197.1 (75.1 – 346.9) 

125.65 (79.55 - 

216.55)* 

91.6 (67.0 – 

203.0) 

Values were expressed as median (interquartile range). BMI, Body Mass Index; GFR, Glomerular Filtration Rate; RAC, albumin-creatinine ratio; 

LDL-C, low density lipoprotein; HDL-C, high density lipoprotein. * Statistical significance (p<0,05).
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Linear regression analyses were performed between changes in GFR and 25(OH)D 

concentrations, parathyroid hormone and solar exposure of the subjects after renal 

transplantation, as described in Table 4. Parathyroid hormone showed a negative effect on 

GFR at baseline (p=0.007) and six months (p=0.006) post-transplant. The 25(OH)D and sun 

exposure have no significant influences on GFR. 

Table 4 Linear regression analysis between the glomerular filtration rate and subject 

parameters in the post-renal transplant. 

 Glomerular filtration rate (GFR) 

Parameters 
Baseline 3 months 6 months 

β  p-value β  p-value β  p-value 

25(OH)D, ng/mL 0.866 0.094 -0.173 0.741 -0.185 0.686 

Parathyroid hormone, pg/mL -0.020 0.007 -0.023 0.082 -0.046 0.006 

Sun exposure, score -0.189 0.587 -0.443 0.312 -0.365 0.306 

β, regression coefficient; p-value of the linear regression analysis. Significant values are in 

bold. 
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DISCUSSION 

In this longitudinal study conducted in a renal transplant reference center located in a tropical 

and low latitude region, a high frequency of individuals with hypovitaminosis D was found in the 

first six months post-transplantation. 

The study indicates that low concentrations of 25(OH) D as well as high concentrations of PTH 

may cause an increase in ACR at six months post-transplantation. In addition, we demonstrated 

that renal function parameters were more altered in the group with hypovitaminosis D. Thus, 

the present study analyzes the relevance of vitamin D in the renal function of the graft.  

Most of the patients had hypovitaminosis D during the three time periods studied, especially at 

three months post-transplantation. A high frequency of subjects remained to have 

hypovitaminosis D at all times, and those who developed hypovitaminosis D at three months 

until the end of the study. Furthermore, there are subjects with 25(OH)D below 20 ng/dL at all 

times. The high frequencies of hypovitaminosis D observed in our study are similar to the data 

found by Stavroulopoulos et al. (2007) that measured the concentration of 25(OH)D in the first 

year post-transplantation, and after this period. The authors observed that 97% and 94% of 

these individuals had concentrations of 25(OH)D below the recommended level, respectively 

[18]. Similarly, Barros et al. (2015) evaluated the changes of 25(OH)D in first six months after 

renal transplantation, and observed that the concentrations remained low  [19].   

A reason for this hypovitaminosis may include low sunlight exposure [20]. This study presents 

an innovative method using a  questionnaire that considers the number of days of the week of 

sun exposure, the time, and the quantity of exposed skin. Although sun exposure is one of the 

factors that most influence the status of vitamin D [21], our study does not confirm the 

relationship of 25(OH)D and the parameters of renal function. Even in patients who remained 

to have hypovitaminosis D, there was a significant improvement of sun exposure scores, and 

25(OH)D at six months post-transplantation. Rosina et al. (2017) conducted a study at Rio de 
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Janeiro City (Brazil) (22°54'10"S), an area with tropical climate and low latitude, and with a high 

solar radiation during the four seasons of the year, and found the high prevalence of 

hypovitaminosis D (53.0%) [22]. Another study at São Paulo City (Brazil) (23°32'51"S) 

evaluated the prevalence of hypovitaminosis D in kidney transplant recipients, and their results 

showed 65.0% presented with hypovitaminosis D  [23]. Because this is still the first study 

developed in Natal/RN (Brazil) (latitude 05º47'42"S), a city located near the equator that 

receives a high amount of solar radiation the whole year, further studies with kidney transplant 

recipients in regions of high incidence of solar radiation, such as the Northeast, need to be 

developed to explain which factors are related to the high frequency of hypovitaminosis D in this 

population. The results suggest that other factors are contributing to the high frequency of 

hypovitaminosis D in this population independent of sun exposure. Such factors may include 

the renal disease itself or the consequences of the treatments that the patient received, from 

hemodialysis to renal transplantation, and use of immunosuppressive regimen.  

Another important factor for the vitamin D status that has been well discussed in the literature 

is the use of immunosuppressants [20]. In the present study, there were no associations 

between the therapeutic regimen and vitamin D status, but it was observed that there was a 

higher frequency of hypovitaminosis D in both therapeutic regimens up to six months post-

transplantation, suggesting that regardless of class, immunosuppressants may contribute to 

worsening vitamin D status. Steroids, for example, increase the activity of 24-hydroxylase which 

promotes the degradation of 1,25(OH)2D [8]. Calcineurin inhibitors, such as tacrolimus, used by 

all study subjects, suppress hepatic CYP3A4 which has 25-hydroxylase activity, resulting in 

lower concentrations of 25(OH)D [24]. This study demonstrated that low levels of vitamin D 

were associated with higher doses of corticosteroids, mycophenolate, and tacrolimus, whereas 

mTOR inhibitors were not associated with vitamin D deficiency [4]. 

Some classes of immunosuppressants not only appear to contribute to vitamin D catabolism, 

but may also induce nephrotoxicity, for example through the onset of albuminuria. In this study, 

there were considerable number of subjects with albuminuria at six months when recovery of 
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renal function was expected, and 80.0% of them used tacrolimus and mTOR inhibitors, 

suggesting greater attention should be paid to patients using this therapeutic regimen. The 

previous study demonstrates the presence of albuminuria after the conversion of cyclosporine 

or tacrolimus to everolimus or sirolimus. However, controversy still exists whether these results 

are due to the withdrawal of calcineurin inhibitors, because this class of drugs is known to 

inhibit albuminuria, or a direct activity of mTOR inhibitors [25].  

Interventions to prevent or correct albuminuria may lead to a better prognosis in chronic kidney 

disease and renal transplant patients, therefore understanding the factors that influence 

albuminuria is extremely important so that the decline of renal function of the graft is avoided. 

Our findings suggest that vitamin D status may also contribute to an increased risk of 

developing albuminuria. At six months post-transplantation, a negative correlation of 25(OH)D 

with ACR was found, and when the subjects were evaluated for vitamin D status, higher ACR 

values were observed in the hypovitaminosis group at three and six months post-

transplantation. One of the possible mechanisms is the loss of podocytes (cells of the renal 

epithelium that form an important component of the glomerular filtration barrier), which impairs 

the integrity of the glomerular filtration membrane, and allows the passage of protein into the 

urinary space [26]. Furthermore, vitamin D negatively regulates the renin-angiotensin system 

through the expression of renin, and its deficiency leads to the accumulation of angiotensin II 

in the kidney, causing an increase in blood pressure. This hemodynamic change may 

contribute to increased urinary protein excretion. Another role of vitamin D in the prevention of 

albuminuria is the modulation of the innate and adaptive immune response, and is suggested 

as a protective factor for the transplanted organ [27]. In the general population, several 

observational studies associated low concentrations of 25(OH)D with a higher prevalence and 

incidence of albuminuria in kidney transplant recipients [28,29]. 

Another fact that caught our attention was that a high percentage of patients with 

hypovitaminosis D showed no improvement in GFR during the three studied time periods, and 

it was observe that GFR tend to be lower in the group with hypovitaminosis D at the baseline 
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and three months post-transplantation. Bienaimé et al. (2013) reported that in a larger cohort 

of 634 kidney transplantation recipients, low basal levels of 25(OH)D were predictive of GFR 

at one year after transplantation [30]. In another more recent study carried out in 435 kidney 

transplant recipients followed up over a mean of seven years, it was reported that very low 

levels of vitamin D (<12 ng/mL) were associated with increased mortality, and a more 

pronounced reduction of GFR  [31].These results corroborate the literature that supports the 

possible relationship of vitamin D status and renal graft function. 

Vitamin D and PTH interact to control phosphate, calcium, and bone metabolism. The results 

of linear regression showed that PTH showed an inverse association with GFR at time zero 

which may be a reflection of low calcium concentrations during this period of the study, 

because PTH maintains calcium concentrations at a safe level, mainly by removing calcium 

from the bones and transferring it to the blood. When vitamin D reserves are low, PTH is 

regulated, and its concentrations can increase by up to two times [32]. There was an increase 

in calcium, and a consequent decrease in PTH, both statistically significant, with improvement 

in renal function at three and six months post-transplantation. The positive correlation of PTH 

with ACR at six months post-transplantation may confirm this finding. Isakova et al. (2011) also 

found that PTH may become elevated with declining GFR [33]. Therefore, associations of PTH 

with renal function parameters and changes in PTH and alkaline phosphatase throughout the 

study reinforce the need for more attention to these parameters because these variables are 

involved in vitamin D metabolism and may contribute to changes in renal function of the graft. 

Limitations occurred in the study: 

(1) Before using several recruiting strategies, the reduced numbers of participants limited 

the statistical power of the analysis to detect differences in some variables. 

(2) We had limitations with the anthropometric evaluation, due to the difficulty of measuring 

the perimeters and skin folds with the presence of edema and fistulas. It is important 

to evaluate body composition, because overweight and obese individuals may present 
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a reduction in 25 (OH)D concentrations, because it is a fat-soluble vitamin, which can 

be sequestered by excess fat, making it less available [34]. 

(3) An evaluation of dietary intake was not performed due to the need to respect the follow-

up of the study, and to avoid the discomfort of the majority of the patients living in the 

state. Due to language barriers, it is impossible to obtain three 24-hour reminders at 

each time. Although it is an important variable, the dietary source contributes only 20% 

to the vitamin D status, because the main source of vitamin D is the endogenous 

production in the epidermis with ultraviolet rays [21]. Therefore, we prefer evaluating 

the sun exposure. 

(4) We were unable to evaluate 1,25(OH)2D, the active metabolite of vitamin D. However, 

it may be present in adequate concentrations because hypocalcemia can stimulate the 

synthesis of PTH, which increases the expression of 1-α-hydroxylase, converting to 

25(OH)D in 1,25(OH)2D. The dosage of 1,25 (OH) 2 D, therefore, is more indicated for 

the investigation of vitamin D resistance situations [35]. 
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CONCLUSIONS 

In conclusion, the present study suggests that vitamin D status does not normalize until six 

months after renal transplantation, and this may cause changes in renal function of the graft, 

as we observed an increase in ACR in this period. In addition, the renal function parameters 

were more altered in the group with hypovitaminosis D. Therefore, more studies are needed 

to assess the factors related to low vitamin D concentrations in post-renal transplantation and 

its relation to renal function, to support interventions, such supplementation that aim to correct 

the vitamin status in order to obtain better renal outcomes, reduction of post-transplantation 

complications, such as albuminuria, and increase in overall survival.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente estudo destaca como um dos principais resultados a alta 

frequência de hipovitaminose D até os 6 meses após o transplante renal, em pacientes 

atendidos em um centro de referência de transplante renal, localizado em uma cidade 

de baixa latitude, que recebe alta incidência de radiação solar o ano inteiro. Esse fato 

pode ser considerado como possível fator de risco para alterações na função renal do 

enxerto.  Essa hipótese se refere aos resultados obtidos neste estudo, os quais 

indicam um aumento da RAC no período de 6 meses pós-transplante, além de que os 

parâmetros da função renal apresentaram-se mais alterados no grupo com 

hipovitaminose D.  

  A coleta de dados foi realizada até 1 ano após o transplante, de acordo com o 

seguimento do estudo, e até o momento, 28 indivíduos foram avaliados. Nos períodos 

de finalização de coleta foi observada uma diminuição na frequência de 

hipovitaminose D e ainda uma melhora da função renal. Quando avaliados por 

classificação de 25(OH)D (status adequado e hipovitaminose D), os dados de 

creatinina, TFG, PTH apresentaram-se mais alterados nos indivíduos com 

hipovitaminose D. Além disso, o PTH e fosfatase alcalina permaneceram aumentados 

até 12 meses pós-transplante. Entretanto, optamos por não incluir esses resultados 

no artigo devido a desproporcionalidade no número de indivíduos em cada tempo, até 

o período de finalização do estudo, dificultando a comparação entre os grupos.    

  Foi ainda realizada avaliação dos indivíduos de acordo com o esquema 

terapêutico utilizado, entretanto não foram encontradas significância estatística 

quando avaliado de acordo com o status de vitamina D e parâmetros da função renal, 

não justificando até o momento a utilização destes dados para publicação. 

  Portanto, são necessários mais estudos para avaliar os fatores relacionados às 

baixas concentrações de 25(OH)D, principalmente nos primeiros 6 meses pós-

transplante renal, e sua relação com a função renal do enxerto.  

   O estudo tem a perspectiva de aumentar o número de pacientes, além de 

sugerir intervenções com a suplementação de vitamina D, a fim de corrigir a 

hipovitaminose D encontrada em alta frequência nessa população, e assim observar 

associação com  melhores resultados pós-transplante, como a redução das 

complicações, entre elas a albuminúria, para que seja possível um aumento da 

sobrevida global. 
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Como limitações no estudo, têm-se: 

 O número reduzido de participantes limitou o poder estatístico da análise para 

detectar diferenças em algumas variáveis. 

 Tivemos limitações com a avaliação antropométrica devido à dificuldade de 

medir perímetros e dobras cutâneas com presença de edema e fístulas. 

Optamos em avaliar estado nutricional por absorciometria de feixe duplo (DEXA 

– dual X-ray absorptiometry), considerada como "padrão-ouro" nos estudos de 

validação de métodos e equações para a avaliação da composição corporal, 

mas devido a dificuldades com o equipamento e recursos humanos, não foi 

possível avaliar todos os pacientes nos três tempos do estudo.  É importante 

avaliar a composição corporal, pois indivíduos com sobrepeso e obesidade 

podem apresentar redução nas concentrações 25(OH)D, uma vez que é uma 

vitamina lipossolúvel, que pode ser sequestrada pelo excesso de gordura, 

tornando-a menos disponível.34 

 Em relação ao consumo alimentar, a História Alimentar foi avaliada no tempo 

zero e um Recordatório Alimentar 24 horas foi aplicado nos três tempos do 

estudo. No entanto, diante da necessidade de respeitar o seguimento do estudo 

e evitar o desconforto na maioria dos pacientes que vivem no estado e têm 

dificuldade em se comunicar, não foi possível obter três recordatórios a cada 

tempo, o necessário para viabilizar a aplicação de testes estatísticos. Embora 

seja uma variável importante, a fonte alimentar contribui com apenas 20% para 

o status da vitamina D, sendo a principal fonte de vitamina D a produção 

endógena, por meio da incidência de raios ultravioleta na epiderme.29 Portanto, 

apostamos em avaliar a exposição solar. 

 Não foi possível avaliar a 1,25(OH)2D, metabólito ativo da vitamina D. 

Entretanto, a avaliação da reserva de vitamina D é mais indicada pela dosagem 

sérica da 25(OH)D, uma vez que a 1,25(OH)2D possui uma meia-vida curta (4 

a 6 horas, enquanto a 25(OH)D tem meia-vida de 2 a 3 semanas) e em 

situações de hipocalcemia, a síntese de PTH é estimulada, aumentando a 

expressão de 1-α-hidroxilase, convertendo a 25(OH)D em 1,25(OH)2D, 

mantendo esse metabólito em concentrações adequadas.37 
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  No decorrer do mestrado, foram realizadas reuniões científicas com o grupo de 

pesquisa para discussão de artigos e projeto de pesquisa de colegas de outras áreas, 

estimulando a atualização profissional. O estudo deu origem a resumos os quais foram 

apresentados em congressos científicos nacionais e internacionais: 

 Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular, Natal, Rio Grande do 

Norte, 2016.  

- Nutritional Status of Renal Transplant Patients at the University Hospital Onofre 

Lopes (HUOL/UFRN); 

- Clinical and Laboratory Profiles of Renal Transplant Patients at the University 

Hospital Onofre Lopes (HUOL/UFRN). 

 Congresso Brasileiro de Nefrologia, Maceió, Alagoas, 2016. 

- Avaliação das concentrações séricas de vitamina D em pacientes no pós-transplante 

renal imediato; 

- Caracterização do perfil clínico e laboratorial dos pacientes transplantados renais 

atendidos no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN). 

 Congresso Brasileiro de Nutrição (CONBRAN), Porto Alegre, Rio Grande do 

Sul, 2016. 

Avaliação do consumo alimentar de pacientes no pós-transplante renal imediato do 

Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal/RN. 

 ISN World Congress of Nephrology, Ciudad del Mexico, Mexico, 2017. 

Lower 25-hydroxyvitamin D levels are associated with albuminuria and lower 

glomerular filtration rate in kidney transplant recipientes; 

Effect of Body Mass Index changes on graft damage markers in patients after kidney 

transplantation. 

     

  O Mestrado Acadêmico em Nutrição me proporcionou a oportunidade de 

crescimento na área de pesquisa, além de possibilitar a integração de conhecimentos 

e a interdisciplinaridade, enriquecendo a minha formação profissional. Além disso, 

reforçou o interesse na área de ensino, pesquisa e extensão, com perscpectivas de 

trabalhos futuros. 
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu entendo que fui convidado a participar de um projeto de pesquisa intitulado: 

Avaliação renal, nutricional e óssea de transplantados renais em uso de everolimus, 

desenvolvido no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Esta pesquisa tem como objetivos: verificar se proteínas encontradas na urina 

podem servir como indicadores de doença renal ainda no início da doença, avaliar se 

eu estou com deficiência de vitamina D, e se isto poderia estar causando perda de 

proteína na urina, além de observar se eu tenho alguma alteração nos ossos.  

Para participar, serão coletadas uma amostra de urina e uma amostra de 

sangue e será agendado um exame de imagem (densitometria óssea). As amostras 

de urina e de sangue serão coletadas a cada 3 meses ao longo de uma ano e o exame 

de imagem será realizado 2 vezes (uma vez no início do estudo e outra 1 ano depois). 

Além disso, eu serei acompanhado (a) por uma nutricionista mensalmente. Além de 

mim, outras 59 pessoas também participarão da pesquisa. Também será necessário 

a resposta a algumas perguntas sobre doenças existentes em familiares, 

medicamentos que estejam sendo tomados e outras informações relacionadas à 

pesquisa. 

O material biológico (soro, plasma, RNA e urina) obtido será armazenado no 

Laboratório Multidisciplinar da Faculdade de Farmácia da UFRN, em condições 

apropriadas. Após os testes, eu poderei ter acesso aos resultados através dos 

pesquisadores envolvidos. 

 

 

Rubrica do pesquisador: ___________       Rubrica do participante: __________ 
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Os riscos previsíveis estão relacionados à coleta de material biológico 

(sangue), que será realizada por profissional habilitado, mas pode ocasionar dor e 

manchas roxas (hematoma) no local da coleta. 

Eu entendo que os registros da minha participação no estudo serão mantidos 

confidenciais. Eles serão guardados e somente os pesquisadores do projeto terão 

acesso. Cada pessoa participante receberá um número identificador que será utilizado 

na pesquisa e a identificação não será revelada em nenhum relatório ou publicação 

que resultar deste trabalho. 

Entendo, ainda, que se em qualquer momento eu tenha algum problema de 

saúde decorrente da pesquisa, terei atendimento médico garantido na instituição. 

Caso eu tenha alguma despesa relacionada à pesquisa, como transporte e 

alimentação, tenho o direito de ser ressarcido (a) e não receberei nenhum tipo de 

pagamento pela minha participação. Se me ocorrer algum dano justificável 

diretamente causado pela pesquisa, eu tenho direito legal a tratamento médico e 

indenização por parte da instituição. 

Fui informado que minha participação é voluntária, podendo me recusar a fazer 

parte ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o meu tratamento e 

acompanhamento no HUOL e nem para o andamento da pesquisa. 

Qualquer dúvida poderei esclarecer com a Profa. Dra. Adriana Augusto de 

Rezende, pelo telefone (84) 3342-9807. Em caso de dúvidas em relação aos aspectos 

éticos da pesquisa posso entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do 

HUOL/UFRN, telefone (84) 3342-5003, localizado dentro do complexo Hospital 

Universitário Onofre Lopes (Terceiro Subsolo), na Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis, 

Natal/RN. 

 

 

Rubrica do pesquisador: ___________       Rubrica do participante:__________ 
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Consentimento livre e esclarecido 

Após ter sido informado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, 

métodos, benefícios previstos e o incômodo que esta possa acarretar, eu estou de 

pleno acordo em participar desse estudo. 

 

Nome do paciente: ___________________________________________ 

RG: ______________________ 

Local e Data: _______________________________________________ 

Assinatura do Paciente: _______________________________________ 

 

                                                                                                      

 

 

 

Responsabilidade do Pesquisador: 

Asseguro ter cumprido as exigências da resolução 466/2012 CNS/MS e 

complementares na elaboração do protocolo e na obtenção deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro também, ter explicado e fornecido uma 

via deste documento ao participante. Informo que o estudo foi aprovado pelo CEP 

perante o qual o projeto foi apresentado. Comprometo-me a usar o material e os dados 

obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento 

ou conforme consentido pelo participante. 

 

Nome do pesquisador: _______________________________________ 

Local e data: _______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador: ___________________________________ 

 

(Polegar Direito) 
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APÊNDICE 2 - Questionário de avaliação nutricional 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO NUTRICIONAL  

                                                                                                                                     DATA: ____/____/____  
DADOS PESSOAIS 
 
Nome: _______________________________________________________ Código do paciente ________  
Data de Nascimento: ___/___/___ Idade: _____ Sexo: F ( ) M ( ) 
Número CNS: ____________________________ 
Registro no HUOL: ________________________ 
 

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SOLAR 

 

AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SOLAR 

Dias da 

semana 

Tempo ao ar livre Quantidade de pele exposta ao sol Total 

<5min 5 - 

30min 

>30min Mãos e 

face 

Mãos, 

face e 

braços 

Mãos, 

face e 

pernas 

Roupa 

de 

banho 

Escore 

diário* 

Segunda         

Terça         

Quarta         

Quinta         

Sexta         

Sábado         

Domingo         

Escore 

semanal** 

        

*Escore diário: Tempo ao ar livre x quantidade de pele exposta ao sol 

**Escore semanal: Somatório dos escores diários 

 

Uso de filtro solar (  ) Não (  ) Sim, Qual fator? _________________________________________________ 

Em qual parte do corpo (  ) Face  (  ) Mãos e face  (  ) Mãos, face e braços (  ) Mãos, face e pernas 

Quantas vezes ao dia (  ) 1x/dia  (  ) 2x/dia  (  ) 3x/dia (  ) > 3x/dia 
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HISTÓRIA ALIMENTAR 

 

Preferências e aversões 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Refeições (número, local, tempo, quem prepara, finais de semana) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Suplementos 

________________________________________________________________________________________ 

 

ALIMENTAÇÃO HABITUAL 

 

REFEIÇÃO/HORÁRIO ALIMENTOS/HORÁRIOS 
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RECORDATÓRIO ALIMENTAR 24h 

REFEIÇÃO/HORÁRIO ALIMENTOS/HORÁRIOS 
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

DATA      

PESO ATUAL      

PESO 

HABITUAL 

     

ALTURA      

IMC      

DIAGNÓSTICO 
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APÊNDICE 3 - Questionário de coleta de dados gerais  

Código do Paciente: _______________________ 

 

A Informações gerais referente ao paciente 

1. Nome do paciente:____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. Número CNS:_________________________________ 

3. Registro no HUOL:_____________________________ 

4. Data de nascimento: ___________________________ 

5. Sexo: 

a. Masculino 

b. Feminino 

6. Cor (auto-referida): 

a. Branca 

b. Preta 

c. Parda/mulata 

d. Amarela/Oriental 

e. Indígena 

7. Estado civil 

a. Solteiro 

b. Casado/União estável 

c. Viúvo 

d. Separado/Divorciado 

8. Naturalidade: _____________________________ 

9. Procedência: _____________________________ 

10. Escolaridade 

a. Não alfabetizado 

b. Alfabetizado 

c. Ensino fundamental incompleto 

d. Ensino fundamental completo 

e. Ensino médio incompleto 

f. Ensino médio completo 
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g. Ensino médio incompleto 

h. Ensino superior incompleto 

i. Ensino superior completo 

j. Não se aplica 

k. Sem informação 

11. Data da consulta: _________________________ 

12. Preenchido por: ___________________________ 

 

B Contato com o paciente 

13. Endereço completo: __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Bairro: ________________________ Cidade/Estado: ________________ 

CEP: _______________________ 

14. Telefone residencial: __________________________________________ 

15. Telefone celular: _____________________________________________ 

16. E-mail: _____________________________________________________ 

 

C Dados referentes ao transplante 

17. Data do transplante: _________________________ 

18. Tempo de internação pós-transplante: __________________________ 

19. Tipo de doador: 

a. Vivo 

b. Cadavérico 

20. Painel de compatibilidade: ______________________________ 

21. Doença de base: _____________________________________ 

22. Duração da doença até o transplante: ___________________________ 

 

D Antecedentes Pessoais 

23. Possui alguma doença crônica: _________________________________ 

24. Apresentou alguma doença no ultimo ano: ________________________ 
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25. Toma medicamentos? Quais? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

26. Tabagismo 

a. Fuma 

b. Ex-fumante 

c. Nunca fumou 

27. Consumo de bebida alcoólica 

a. Consome diariamente 

b. As vezes consome 

c. Consumiu no passado, mas não consome mais 

d. Nunca bebeu 

28. Uso de drogas (descrever qual) 

a. É usuário 

b. Ex-usuário 

c. Nunca usou 

29. Prática de exercícios físicos 

a. Não realiza 

b. Apenas 1 vez por semana 

c. 2 a 3 vezes por semana 

d. 3 a 5 vezes por semana 

e. Mais de 5 vezes por semana 

E Histórico Familiar 

30. Possui algum parente com (descrever parentesco): 

a. Diabetes mellitus _______________________________________ 

b. Doença renal __________________________________________ 

c. Obesidade ____________________________________________ 

d. Hipertensão ___________________________________________ 

e. Doença cardiovascular ___________________________________ 

f. Hipercolesterolemia _____________________________________ 
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g. Doença da tireóide ______________________________________ 

h. Doença óssea _________________________________________ 

i. Outra ________________________________________________ 

j. Não tem  

k. Não sabe 

 

F Exame Físico 

31. Peso (Kg): _____________________ 

32. Altura (m): ____________________ 

33. IMC: _____________________ 

34. Pressão arterial (mmHg): _______________________ 

35. Frequência cardíaca (bpm): __________________________ 

 

G Classificação Econômica (ABEP 2014) 

 

 

Posse de itens 

Não 

tem 

TEM (quantidade) 

1 2 3 4 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar roupa 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da 

geladeira duplex) 

0 2 2 2 2 
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Grau de Instrução do chefe da família 

Nomenclatura antiga Pontos Nomenclatura Atual 

Analfabeto/ Primário 

Incompleto 

0 Analfabeto/ Fundamental 1 

Incompleto 

Primário Completo/ Ginasial 

Incompleto 

1 Fundamental 1 Completo/ 

Fundamental 2 Incompleto 

Ginasial Completo/ Colegial 

Incompleto 

2 Fundamental 2 Completo/ Médio 

Incompleto 

Colegial Completo/ Superior 

Incompleto 

4 Médio Completo/ Superior 

Incompleto 

Superior Completo 8 Superior Completo 
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ANEXO 1 - Questionário de avaliação da exposição solar 
 

 

 

 


