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RESUMO 

 

Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo apresentam insuficiência ou deficiência 

da vitamina D. A forma ativa da vitamina D atua através de um receptor nuclear para exercer 

suas diversas funções no metabolismo celular. Além de participar diretamente na homeostase 

do cálcio, essa vitamina desempenha funções regulatórias no sistema imune, sistema nervoso, 

pressão sanguínea, secreção de insulina, entre outras. Sendo assim, a deficiência desse 

metabólito pode estar associada a inúmeros distúrbios metabólicos e à uma elevação nos danos 

oxidativos celulares. O presente trabalho teve como objetivo investigar as relações entre a 

deficiência de vitamina D, a peroxidação lipídica e a oxidação proteica, assim como 

correlacionar concentrações de vitamina D e o estresse oxidativo com a exposição solar, 

alimentação, idade e condições/doenças relacionadas à deficiência da vitamina D. Para isso, os 

pacientes do Hospital do Coração (Natal/RN/Brasil) foram convidados a participar do estudo. 

As concentrações de vitamina D foram dosadas no laboratório Álvaro (Belo Horizonte) e 

consultadas a partir do banco de dados do Hospital do Coração. Foram realizadas as avaliações 

da peroxidação lipídica e da oxidação proteica. Além disso, foi verificada a relação entre 

incidência solar e taxa de óbitos por doenças relacionadas a deficiência da vitamina D. Os dados 

referentes mortalidade foram extraídos do repositório ‘World Life Expectancy’ e os dados 

referentes às incidências solares foram obtidos a partir do projeto ‘Surface Meteorology and 

Solar Energy - versão 6.0’ da NASA. Observou-se que, independentemente da idade, os 

pacientes com deficiência de vitamina D apresentaram concentrações de Malondialdeídeo e 

proteínas carboniladas significativamente maiores quando comparados aos indivíduos 

suficientes em vitamina D. Adicionalmente, a exposição solar e uma dieta rica nessa vitamina 

estiveram associadas com menores níveis de peroxidação lipídica e oxidação proteica. 

Pacientes insuficientes/deficientes em vitamina D evidenciaram uma maior propensão para 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, neoplasias, doenças hepatobiliares e doenças do 

sistema urinário. Por fim, dados relacionados à incidência solar mostraram que os países com 

elevada exposição solar anual apresentam uma menor taxa de mortalidade por esclerose 

múltipla e por câncer. 

 

Palavras chaves: Vitamina D. Estresse oxidativo. Peroxidação lipídica. Oxidação protéica. 

Incidência solar. 

 



 

ABSTRACT 

 

It is estimated that more than 1 billion people worldwide have vitamin D insufficiency or 

deficiency. The active vitamin D acts through a nuclear receptor to perform several functions 

in cellular metabolism. In addition to participating directly in calcium homeostasis, this vitamin 

plays regulatory roles in the immune system, nervous system, blood pressure, insulin secretion, 

among others. Therefore, the vitamin D deficiency may be associated with diseases, metabolic 

disorders and with cellular oxidative damage. This study aimed to investigate the relationship 

between vitamin D deficiency, lipid peroxidation and protein oxidation, as well as correlate 

vitamin D concentrations and oxidative stress with sun exposure, diet, age and 

conditions/diseases related to disability of vitamin D. For this, patients from the Heart Hospital 

(Natal/RN/Brazil) were invited to participate in the study. The vitamin D concentrations were 

consulted from the Heart Hospital database. Evaluations of lipid peroxidation and protein 

oxidation were carried out. In addition, the relationship between solar incidence and death rate 

for vitamin D deficiency related diseases was verified. Death rate data were extracted from the 

'World Life Expectancy' repository and data about solar incidences were obtained from of 

NASA's Surface Meteorology and Solar Energy project - version 6.0. It was observed that 

patients with vitamin D deficiency had significantly higher concentrations of Malondialdehyde 

and carbonylated proteins when compared to sufficient vitamin D patients, regardless of age. 

In addition, sun exposure and a diet rich in vitamin D were associated with lower levels of lipid 

peroxidation and protein oxidation. Insufficient/deficient vitamin D patients showed 

significantly more hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, neoplasms, hepatobiliary 

diseases and diseases of the urinary system. Finally, data related to sunlight showed that 

countries with high annual solar incidence have a lower rate of death due to multiple sclerosis 

and cancer. 

Keywords: Vitamin D. Oxidative Stress. Lipid peroxidation. Protein Oxidation. Sunlight. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Vitamina D 

 

Os estudos para descoberta da Vitamina D começaram com pesquisas sobre raquitismo 

que assolava a população mundial, especialmente na Europa e Estados Unidos, durante a 

revolução industrial nos anos de 1800. Na verdade, o primeiro tratado médico sobre essa doença 

data de 1650, de autoria de Francis Glisson, que reposta uma nova doença que causava fraqueza 

óssea, mais comum em ricos que em pobres (WOLF, 2004; RAJAKUMAR et al, 2007; 

MARTINS e SILVA, 2007). Em 1822, Sniadecki foi o primeiro a reconhecer e relatar a 

associação de raquitismo com a falta de exposição à luz solar (THACHER e CLARCK, 2011). 

Em 1919 o pediatra alemão Kurt Huldschinsky mostrou que crianças com raquitismo 

melhoravam após exposição à luz solar, bem como à iluminação ultravioleta artificial de 

lâmpadas de quartzo, descobrindo assim a importância da luz ultravioleta na cura do raquitismo. 

Posteriormente, Martha Eliot, pediatra americana, mostrou que crianças diagnosticadas com 

raquitismo melhoravam quando tratadas diariamente com óleo de fígado de bacalhau e 

exposição solar (MARTINS E SILVA, 2007).  

Os estudos clássicos de Edward Mellanby e Elmer McCollum estabeleceram 

irrevogavelmente as propriedades antirraquíticas do óleo de fígado de bacalhau. Esses dois 

pesquisadores relacionaram a propriedade antirraquítica do óleo de fígado de bacalhau ao que 

eles chamaram de gordura solúvel A, já caracterizada na época como vitamina A (presente em 

altas concentrações nesse óleo) ou a alguma outra substância similar ali presente. Para 

comprovar sua hipótese, em 1922, McCollum aqueceu o óleo de fígado de bacalhau e observou 

que, em modelo experimental, o óleo perdia sua proteção contra a deficiência de vitamina A, 

especificamente contra a secura na conjuntiva e córnea (xeroftalmia) e o amolecimento da 

córnea (queratomalácia), mas reteve sua função antirraquítica. Sendo assim, McCollum 

denominou esse fator antirraquítico presente no óleo de fígado de bacalhau de vitamina D, pois 

era o quarto na sequência de descoberta das vitaminas (WOLF, 2004; RAJAKUMAR et al, 

2007).  

A partir de 1923, estudos demonstraram a importância das propriedades antirraquíticas 

da vitamina D, no entanto a natureza química da vitamina D ainda estava por ser determinada 

(RAJAKUMAR et al, 2007). Em 1925, o grupo do pesquisador Alfred Hess demonstrou que o 
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fitosterol obtido a partir de óleo de semente de algodão e colesterol obtido a partir do tecido 

cerebral de ratos podiam ter atividade antirraquítica após irradiação ultravioleta. Diante dessa 

descoberta, eles elaboraram a hipótese de que a irradiação ultravioleta dos raios solares e fontes 

artificiais ativariam o colesterol na pele para torná-lo antirraquítico.  

Os estudos subsequentes mostraram que o precursor da vitamina D no colesterol, era na 

verdade um contaminante e não uma parte do colesterol purificado (WOLF, 2004; 

RAJAKUMAR et al, 2007). Em 1927, Rosenheim e Webster confirmaram que o ergosterol era 

uma provitamina D, depois convertida na forma ativa por irradiação. E em 1931, pesquisadores 

isolaram, purificaram, cristalizaram, identificaram e deduziram a estrutura do ergosterol 

irradiado, depois denominada vitamina D2 (ou calciferol), cuja estrutura veio a ser estabelecida 

em 1936 por Windaus e Thiele (WOLF, 2004; MARTINS e SILVA, 2007).  

Por outro lado, acreditava-se que o fator precursor da vitamina D em animais ou seres 

humanos deveria ser diferente do ergosterol, porque esse esterol é distribuído apenas em plantas 

e fungos. De fato, em 1934, J. Waddell demonstrou que o precursor da vitamina D no óleo de 

fígado de bacalhau, como também o colesterol não purificado irradiado obtido do cérebro de 

ratos, eram diferentes do ergosterol. Windaus e F. Bock identificaram o precursor da vitamina 

D (7-desidrocolesterol) na pele de animais. (RAJAKUMAR et al, 2007). 

Apenas na segunda metade do século 20, a forma ativa da vitamina D3 ou 1,25-di-

hidroxivitamina D3 (1,25(OH)2D3), foi descoberta. Lawson e colaboradores (1971) relataram 

que a 25-hidroxivitamina D3 (25OHD3) ou vitamina D3 inativa, é hidroxilada pelo rim antes 

de atuar como um hormônio nos tecidos-alvo, sugerindo dessa forma a estrutura desse 

metabólito. (NISHII e OKANO, 2004). 

Estudos moleculares posteriores definiram que na realidade essa vitamina é um pró-

hormônio (ALTHOFF et al, 2009). A síntese da vitamina D ativa ou calcitriol (1,25(OH)2D3) 

se inicia na pele, onde ocorre a fotólise da 7-dehidrocolesterol (7-DHC) para formar a vitamina 

D3 inativa (Figura 2). Esta forma pode ainda ser obtida através de alimentos como ovos, fígado 

e peixes (BERRIDGE, 2015). Estima-se que cerca de 30 minutos de exposição ao sol no verão 

são necessários para a reação fotolítica na pele, essencial para a síntese da vitamina D. A 

vitamina D inativa possui duas formas: D2 ou ergocalciferol e D3 ou colecalciferol. As duas 

formas são utilizadas na suplementação vitamínica e podem ser obtidas através da alimentação, 

no entanto apenas a vitamina D3 pode ser obtida a partir da radiação solar (HOLICK, 2005). 
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Figura 1: Linha do tempo dos estudos relacionados com a vitamina D 

  

Fonte: Próprio autor 

A vitamina D inativa se liga a proteínas de transporte na pele, particularmente a proteína 

de ligação à vitamina D (DBP) (BANERJEE et al, 2015).  Após, é transportada para o fígado e 

será hidroxilada pela D-25 hidroxilase, formando outra forma da vitamina D inativa, a 

25(OH)D3 (calcidiol), uma vez que o grupo hidroxil é acrescentado no carbono 25. Ocorrerá 

subsequentemente uma segunda hidroxilação pela 1- α hidroxilase no rim e em outros tipos 

celulares, formando a 1,25(OH)2D3 (calcitriol) (BERRIDGE, 2015).  Já estão bem descritos os 

benefícios que a vitamina D, obtida através de diversos alimentos e do sol, acarretam para o 

indivíduo, sendo as concentrações desta vitamina mais baixas nos indivíduos negros devido à 

maior pigmentação da pele (HOLICK, 2005). 

Sabe-se que a vitamina D ativa é sintetizada em diversos tecidos, tais como mama, pele, 

próstata, linfonodos, cólon, pâncreas, medula da suprarenal, cérebro e placenta (HÖBAUS et 

al, 2013) uma vez que a enzima que a produz está presente nestes tecidos, sendo a mesma de 

grande importância para a função biológica local da vitamina D3. A síntese de vitamina D 

através da pele é bastante variável e depende da pigmentação da pele, latitude, estação do ano, 

vestuário, idade, uso de protetor solar e condições meteorológicas locais (HOLICK, 2005).  

A síntese do calcitriol precisa ser regulada por diversos fatores devido à importância da 

vitamina em diversos processos celulares. O cálcio da dieta atua alterando as concentrações dos 

hormônios da paratireoide, regulando dessa forma, a síntese da vitamina D. Esta contribui para 

o aumento do cálcio e fosfato no sangue através do estímulo da atividade dos osteoclastos e da 

excreção do fosfato respectivamente. Além disso a 1-α-hidroxilase do rim pode ser inibida pelo 

fósforo, pela acidose metabólica crônica, por altas concentrações de cálcio na circulação e pelo 

fator 23 de crescimento dos fibroblastos, os quais são capazes de diminuir a expressão do gene 

da enzima e suprimir o paratormônio por meio do AMPc (INDA FILHO e MELAMED, 2013). 



15 

Conhece-se também que um excesso da proteína Klotho, a qual será abordada mais adiante, 

inibe a síntese da vitamina D no rim e em outros tecidos (BERRIDGE, 2015). 

 Além disso, CYP27B1, uma das variantes resultantes do splicing alternativo do RNA 

mensageiro que codifica a vitamina D, pode regular a síntese da vitamina D. Houve uma 

associação entre a desregulação da expressão desta variante com o desenvolvimento de 

neoplasias. Outro splicing alternativo, o CYP24A1-SV, também parece desempenhar um papel 

fundamental na síntese da vitamina D, atenuando a conversão endógena de 25(OH)D3 para 

1,25(OH)2D3. Neste contexto, o splicing CYP24A1-SV foi detectado em células neoplásicas, 

podendo o mesmo estar envolvido no metabolismo dos macrófagos (ZHOU et al, 2015). 

 

Figura 2: Síntese e regulação da síntese da vitamina D ativa 

 

Fonte: Próprio autor 

 

 

1.2 Funções da vitamina D 

 

 Após a 1α-25-di-hidroxivitamina D3 (vitamina D ativa) ser sintetizada, a mesma será 

capaz de atuar através de um receptor nuclear para exercer suas diversas funções no 

metabolismo celular, incluindo a absorção de cálcio e de fosfato no intestino, a mobilização de 
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cálcio no osso e a reabsorção deste íon no rim. Além de participar diretamente na homeostase 

do cálcio, a vitamina D possui diversas outras funções (ver Tabela 1) (DELUCA, 2004).  

Tabela 1 - Funções descritas da vitamina D 

 

Funções da Vitamina D 

Participa da síntese de antioxidantes (BERRIDGE, 2015) 

Absorção de cálcio e de fosfato no intestino (DELUCA, 2004) 

Mobilização de cálcio no osso (DELUCA, 2004) 

Reabsorção de cálcio no rim (DELUCA, 2004) 

Regulação do sistema imune e sistema nervoso (INDA FILHO e MELAMED, 2013) 

Controle da diferenciação e crescimento celular (INDA FILHO e MELAMED, 2013) 

Regulação da secreção de insulina (INDA FILHO e MELAMED, 2013) 

Controle da hipertrofia dos miócitos cardíacos (INDA FILHO e MELAMED, 2013) 

Regulação da pressão sanguínea (INDA FILHO e MELAMED, 2013) 

Regula o eixo cálcio-fósforo-PTH (INDA FILHO e MELAMED, 2013) 

Participa na remodelação vascular (SANTORO et al, 2016) 

Possui propriedades anti-inflamatórias (CAPOLONGO et al, 2016) 

Partcipa indiretamente do ciclo celular e adesão celular (BERRIDGE, 2015) 

Participa indiretamente da apoptose e autofagia (BERRIDGE, 2015) 

Participa indiretamente da remodelação da actina (BERRIDGE, 2015) 

Participa indiretamente da endocitose (BERRIDGE, 2015) 

Participa indiretamente da orientação axonal (BERRIDGE, 2015) 

  

O receptor da vitamina D (VDR) interage com o receptor retinoide X (RXR) para formar 

um heterodímero que se liga ao elemento responsivo da vitamina D, ativando a transcrição de 

diversos genes e reprimindo a transcrição de alguns outros (Figura 3) (BERRIDGE, 2015). 
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Figura 3: Ação genômica da vitamina D e suas principais funções. 

                     

Legenda: Vit. D – Vitamina D; VDR – Receptor da Vitamina D; RXR – Receptor Retonóide X; ERVD – 

Elementos Responsivos da Vitamina D 

Fonte: Próprio autor 

O heterodímero VDR/RXR recruta acetiltransferases histonas como P300/CBP e 

receptores esteroidais coativadores, que abrem a estrutura da cromatina para facilitar a 

transcrição. Já a metilação das ilhas CpG, localizadas próximas às regiões promotoras, pode 

silenciar muitos genes. Tal metilação ocorre de maneira aumentada no envelhecimento, estando 

associada a diversas doenças. Portanto a vitamina D mantém a estabilidade de vias de 

sinalização da célula induzindo o recrutamento de acetiltransferases e a expressão de 

desmetilases (BERRIDGE, 2015). 

 Atualmente se sabe que a vitamina D interage com o epigenoma através da metilação 

do DNA, acetilação de histona e geração de micro RNAs para manter as funções biológicas 

normais, possuindo efeitos sobre o proteoma e transcriptoma. Além disso, modificações 

epigenéticas são conhecidas por desempenhar um papel fundamental na manutenção da 

expressão do gene VDR e a desregulação destes mecanismos pode levar a condições 

patológicas. (ZHOU et al, 2015) 

Além disso, estudos recentes demonstraram a participação dos microRNAs no ajuste 

fino de respostas mediadas pela vitamina D, já que são capazes de regular a síntese e o 

catabolismo da vitamina em questão. Por outro lado, o VDR pode suprimir ou induzir 
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microRNAs por qualquer regulação transcricional direta. A vitamina D e proteínas que 

interagem com o VDR podem estar envolvidas na regulação do splicing alternativo, e co-

ativadores e co-repressores do VDR podem funcionar como fatores de splicing do RNA da 

vitamina D. Tal splicing alternativo pode estar associado com a fisiologia do organismo e com 

doenças humanas (ZHOU et al, 2015). 

Os receptores da vitamina D (VDR) e a enzima α-1-hidroxilase estão presentes em 

várias localizações, tais como intestino, túbulos renais, osso, pâncreas, pele, cérebro, próstata, 

mama, cólon, células do sistema imune, células hematopoiéticas e células musculares 

(HOLICK, 2007; WANG et al, 2008; MANDARINO et al, 2015). Estes receptores são 

essenciais para que a vitamina D exerça sua função em diferentes tecidos e regule a síntese de 

diferentes proteínas. A vitamina D regula a expressão de componentes que operam nos 

processos de ciclo celular, apoptose, autofagia, remodelamento de actina, adesão celular, 

endocitose e orientação axonal (ZHOU et al, 2015). Regulando desta maneira o sistema imune, 

o sistema nervoso, a secreção de insulina, a hipertrofia de miócitos cardíacos, a pressão 

sanguínea, controlando a diferenciação e crescimento celular e regulando o eixo cálcio-fósforo-

PTH, entre outras funções (INDA FILHO e MELAMED, 2013) (Tabela 1).  

Considera-se também a vitamina D como um importante agente antienvelhecimento 

devido à sinalização para a síntese de antioxidantes (BERRIDGE, 2015). Além disso, a 

vitamina D possui um papel na remodelação vascular, o qual é mediado pela ativação do sistema 

renina-angiotensina-aldosterona, proliferação celular e vias celulares anti-apoptóticas. A 

vitamina D diminui a expressão do receptor de angiotensina 2 na superfície das células 

endoteliais, resultando na síntese de vasodilatadores (SANTORO et al, 2016), como também 

apresenta propriedade anti-inflamatória (CAPOLONGO et al, 2016). 
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Figura 4: Funções da vitamina D 

 

Fonte: Próprio autor 

 

1.3 A deficiência da vitamina D 

 

Levando em consideração que a vitamina D exerce importantes funções em nosso 

organismo, é importante ressaltar alguns aspectos sobre a deficiência deste metabólito. Estima-

se que mais de 50% dos idosos do mundo não possuem concentrações satisfatórias da vitamina 

D (MITHAL et al, 2009) e mais de 1 bilhão de pessoas no mundo apresentam insuficiência ou 

deficiência desta vitamina (NAEEM, 2010).  Aproximadamente 50% dos participantes de um 

estudo realizado por um grupo de pesquisadores americanos possuíam baixas concentrações da 

vitamina e esta deficiência foi observada em 30 a 50% das crianças e adultos na Arábia Saudita, 

Austrália, Turquia, Índia e Líbano (ALFAWAZ et al, 2014). Estudos realizados em outros 

países, incluindo o Brasil, envolvendo pacientes de diferentes idades e incluindo também 

pacientes grávidas, revelaram que as concentrações da vitamina estavam abaixo de 30 ng/ml 

(75 nmol/L) em muitos dos pacientes (VAN SCHOOR e LIPS, 2011). Denotando um quadro 
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de insuficiência/deficiência, já que as concentrações adequadas são de 75/80 a 125 nmol/L 

(MARQUES et al, 2010). 

Nos laboratórios brasileiros há divergências em relação a concentração normal da 

vitamina D. Alguns laboratórios por exemplo, consideram os valores normais entre 30 a 60 

ng/ml (75 a 180 nmol/L), enquanto outros, entre 30 a 100 ng/ml (75 a 190 nmol/L). No entanto 

a maioria deles consideram um indivíduo deficiente de vitamina D quando as concentrações 

são inferiores a 30 ng/ml (75nmol/L). Alguns laboratórios ainda determinam um estado de 

insuficiência (mais brando que a deficiência), um estado limítrofe e um estado elevado do 

calcitriol. De acordo com o Ministério da Saúde, o valor de referência varia conforme a técnica 

utilizada para a medida, mas valores superiores à 75 nmol/L ou 30 ng/mL são considerados 

como necessários para maximizar os efeitos benéficos da vitamina D na saúde (MAEDA et al, 

2014). De acordo com o ministério da saúde, as necessidades diárias de vitamina D são de 600 

UI/dia para indivíduos até 70 anos e 800 UI/dia para indivíduos acima de 70 anos. 

Fatores ambientais, hormonais, genéticos e nutricionais influenciam a concentração 

sérica da vitamina D (ALVES et al, 2013). De acordo com o Ministério da Saúde, 80% da 

necessidade diária pode ser adquirida pela exposição habitual ao sol. O Ministério da Saúde 

recomenda, além de consumir alimentos como leite, fígado e peixe, garantir a exposição solar 

de quinze a vinte minutos pelo menos três vezes por semana, sem protetor solar, até às dez horas 

da manhã ou após as quatro da tarde, para que as concentrações de vitamina D sejam 

satisfatórias (HOLICK, 2005). 

 É importante ressaltar a participação da vitamina D na mineralização óssea, e, portanto, 

na prevenção da osteoporose, osteomalácia e raquitismo. Porém a deficiência do calcitriol está 

associada com diversas outras patologias (Tabela 2) tais como doenças cardiovasculares, 

hipertensão, neoplasias, diabetes, esclerose múltipla, demência, artrite reumatoide e doenças 

infeciosas (HOLICK, 2005). Além disso, pelo fato da vitamina D atuar na homeostase do 

Cálcio, a deficiência da mesma está relacionada diretamente com a diminuição da cognição em 

pacientes idosos, perda da memória e diversas outras doenças ósseas e não ósseas (BERRIDGE, 

2015). Por exemplo, a sinalização alterada do receptor da vitamina D têm sido demonstrada em 

pacientes com distúrbios cardíacos e com doença renal crônica (SANTORO et al, 2016). A 

presença do VDR nas células imunes pode justificar a prevalência de doenças autoimunes 

associadas com a deficiência da vitamina D e a suplementação com esta vitamina no controle 

dessas doenças. O VDR regula diversos genes de células mielóides, assim como está envolvido 

em vias moleculares importantes na manutenção da tolerância celular (BOOTH et al, 2016). Os 

http://www.saude.gov.br/
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efeitos que podem resultar da deficiência do calcitriol podem variar de acordo com o sexo, 

idade, população e grau de deficiência desta vitamina (HOOSHMAND et al 2014). 

Tabela 2 - Algumas doenças/grupo de doenças relacionadas à deficiência da vitamina D 

 

 

Deficiência da vitamina D 
 

Referências 

Doenças ósseas Evidência experimental – Humanos (TAHIR et al, 2016; SAFER et 

al, 2016; BALIOGLU et al, 2016; GOZDZIALSKA et al, 2016) 

Evidência experimental – Ratos (HASHEMIAN et al, 2015) 

Evidência experimental – Cultura de células (WEGLER et al, 2016) 

Neoplasias Evidência experimental – Humanos (AHMAD et al, 2016; 

DINIOTIS et al, 2015) 

Evidência experimental – Cultura de células (WIERZBICKA et al, 

2015; ABDELBASET-ISMAIL et al, 2016; PENG et al, 2016) 

Esclerose Múltipla Evidência experimental – Humanos (BROLA et al, 2016; 

KARAMPOOR et al, 2016; MURIS et al, 2015; FITZGERALD et 

al, 2015)  

Evidência experimental – Camundongos (GU et al, 2015) 

Cardiomiopatias Evidência experimental – Humanos (WITTE et al, 2016; 

SKULADOTTIR et al, 2016; KRAUSE et al, 2016; BELEN et al, 

2015) 

Evidência experimental – Macacos (MCCURDY et al, 2016) 

Evidência experimental – Ratos (FAN et al, 2015) 

Diabetes mellitus Evidência experimental – Humanos (SENTINELLI et al, 2016; 

ANYANWU et al, 2016; BASIT et al, 2016) 

Evidência experimental – Ratos (PARK et al, 2016; 

JAYANARAYANAN et al, 2015) 

Alzheimer Evidência experimental – Humanos (YEŞİL et al, 2015; CHAVES 

et al, 2013) 

Evidência experimental – Ratos (TAGHIZADEH et al, 2014; 

TAGHIZADEH et al, 2011)  

Evidência experimental – Camundongos (DURK et al, 2014) 

Parkison Evidência experimental- Humanos (WANG, Juan et al, 2016; 

WANG, Liyong et al, 2016; MOGHADDASI et al, 2013; WANG 

et al, 2015)   

Evidência experimental – Camundongo (KIM et al, 2006) 

Artrite Reumatóide Evidência experimental – Humanos (YANG et al, 2015; 

CHANDRASHEKARA e PATTED, 2015; GULLO et al, 2015). 

Evidência experimental – Cultura de células, humanos (WEN H et 

al, 2015) 

Evidência experimental – Ratos (SILVEIRA et al, 2016) 
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Doenças renais Evidência experimental – Humanos (KO et al, 2016; KENDRICK 

et al, 2012; NAVANEETHAN et al, 2011; MEHROTRA et al, 

2009; TENG et al, 2005) 

Doenças infecciosas Evidência experimental – Humanos (LAAKSI et al, 2007; 

MANASEKI‐HOLLAND et al, 2010; GINDE et al, 2009; 

AVENELL et al, 2007; TRAN et al, 2014) 

Evidência epidemiológica (GRANT e GIOVANNUCCI, 2009) 

Doenças hepáticas Evidência experimental- Humanos (CHUNG et al, 2016; 

FINKELMEIER et al, 2014; FEDIRKO et al, 2014) 

Evidência experimental – Ratos (VUICA et al, 2015) 

Evidência experimental – Cultura de células (HUANG et al, 2016) 

Doenças da tireóide Evidência experimental – Humanos (BARCHETTA et al, 2015; 

MA et al, 2015; METWALLEY et al, 2016; KRYSIAK et al, 2016; 

YASUDA et al, 2012). 

 

Em indivíduos idosos há uma diminuição na conversão de 25 hidroxicolecalciferol 

(25(OH)D3) em 1,25 di-hidroxicolecalciferol (1,25(OH)2D3) especialmente em mulheres pós 

menopausa, tendo em vista a deficiência de estrógeno (RIBEIRO et al, 2003). Além disso, 

reduz-se a quantidade dos receptores da vitamina D no intestino, (RIBEIRO et al, 2003) 

diminuindo as concentrações plasmáticas de cálcio e de fosfato uma vez que o VDR no intestino 

é importante para a absorção destes íons.  

De fato, o envelhecimento pode ser associado a vários processos regulados pela 

vitamina D. Entre eles, modificações nas transcrições dos genes, declínio na manutenção do 

metabolismo energético mitocondrial e nas defesas antioxidantes, desestabilização nas vias de 

sinalização de cálcio, redox e mTORC1 (com aumento da atividade desta proteína), formação 

de espécies reativas de oxigênio, além da diminuição da capacidade da pele humana de 

sintetizar vitamina D (ver Tabela 3). Além disso, a deficiência da vitamina D resulta na 

desregulação da homeostase do cálcio, repercutindo nos potenciais de ação, os quais são 

encerrados mais cedo, característica do envelhecimento. Por fim, o aumento do cálcio 

intracelular estimula a calcineurina, indutora da perda de memória. Sendo assim, segundo 

BERRIDGE (2015), o tratamento com a vitamina D poderia reverter a desregulação de cálcio 

neuronal comum nos idosos (BERRIDGE, 2015). 
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Tabela 3 - Características do envelhecimento associadas à deficiência da vitamina D  

 

Características do envelhecimento associadas à deficiência da vitamina D  

Diminuição na função renal  

Alterações do metabolismo energético mitocondrial  

Redução nas defesas antioxidantes  

Desestabilização nas vias de sinalização de cálcio, redox e mTORC1  

Potenciais de ação encerrados mais cedo  

Aumento do Cálcio intracelular  

Modificações nas transcrições dos genes  

Redução na quantidade de receptores da vitamina D no intestino  

Diminuição das funções celulares  

Aumento da metilação das ilhas CpG  

Fonte: Adaptado de BERRIDGE, 2015 

 

1.4 A vitamina D e suas propriedades antioxidantes 

 

Nesse contexto, a deficiência da vitamina D deve ser levada em consideração devido à 

sua relação com o estresse oxidativo celular, uma vez que esta vitamina é capaz de exercer 

algumas propriedades antioxidantes. O ambiente interno das células é normalmente muito 

reduzido, o que é fundamental para a função celular normal e sua sobrevivência. Qualquer 

mudança a um estado oxidado pode levar a um dano por estresse oxidativo e assim, à disfunção 

de vários processos celulares, uma vez que há um grande número de proteínas que são sensíveis 

à oxidação (BHATTACHARYYA et al, 2014). O efeito neuroprotetor desempenhado pela 

vitamina D por exemplo, pode ser explicado por diferentes mecanismos, entre eles, mecanismos 

antioxidantes e desintoxicantes (GARCION et al, 1997). A vitamina D exerce efeitos protetores 

contra espécies reativas de oxigênio e de óxido nítrico, podendo impedir danos oxidativos (LIN 

et al, 2005).  

A presença suficiente de vitamina D pode impedir lesões oxidativas induzidas pelo 

zinco através de mecanismos antioxidantes (GARCION et al, 1997). Além disso, essa vitamina 

é responsável pela regulação da expressão da gama-glutamil transpeptidase (g–GT), o que 
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contribui para a síntese da glutationa reduzida (GSH) (LIN et al, 2005), que é essencial para a 

atividade da glutationa peroxidase (Gpx), a qual faz parte do sistema de defesa antioxidante 

enzimático celular (Figura 5). A vitamina D também aumenta a atividade da glicose-6-fosfato 

desidrogenase (G6PD), cisteína glutamato ligase e glutationa redutase; aumentando, pois, a 

formação do grande tampão redox GSH (BAO et al, 2008; JAIN e MICINSKI, 2013) 

A vitamina D também atua indiretamente na síntese de antioxidantes regulando a 

expressão das proteínas Klotho e Nfr2 (fator nuclear eritroide 2), que por sua vez são 

importantes para a função normal da via de sinalização das espécies reativas de oxigênio (ver 

Figura 3). A vitamina D, agindo em conjunto com Klotho e Nfr2, regula a expressão de muitos 

dos sistemas antioxidantes, os quais impedem o estresse oxidativo através da remoção das 

espécies reativas de oxigênio e da reversão das mudanças oxidativas que ocorrem normalmente 

(BHATTACHARYYA et al, 2014).  

Nfr2 é um fator de transcrição sensível a estresse, que responde as espécies reativas de 

oxigênio, ativando muitos genes que codificam enzimas antioxidantes e detoxificantes 

(BOBILEV et al, 2011; HAYES e DINKOVA-KOSTOVA, 2014). Quando os níveis de 

espécies reativas de oxigênio sobem em resposta ao estresse celular, Nfr2 entra para o núcleo e 

se liga ao elemento de resposta antioxidante. Isto resulta em um aumento da expressão de 

diferentes genes e na síntese de antioxidantes e enzimas detoxificantes, especificamente 

Catalase, Glicose-6-Fosfato desidrogenase, Glutationa reduzida, Glutationa peroxidasse, 

Superóxido Desmutase 1 e 2 (antioxidantes), Álcool desidrogenase, carbonil desidrogenase, 

citocromo P450, prostaglandina redutase e NADPH (desintoxicantes) (Figura 5). Na ausência 

de estresse celular e espécies reativas de oxigênio, a atividade de Nfr2 é reprimida (LEE et al, 

2012; TSAI et al, 2011). Nesse contexto, Nfr2 permanece ligada à proteína Keap 1, não entra 

no núcleo e é marcada para degradação (MITSUISHI et al, 2012). 
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Figura 5: Propriedades antioxidantes da vitamina D 

 

 

Legenda: ER0 – Espécies reativas de oxigênio. Zn – Zinco. DO – Dano oxidativo. CAT- Catalase. SOD – Súper. 

óxido desmutase. PRX – Peroxirredoxina. Trxrd – Tireodoxina Redutase. GGT – Gama Glutamil Transpeptidade. 

G6PD – Glicose 6 fosfato desidrogenase. GR – Glutationa Redutase. CGL – Cisteína Glutamato Ligase. GSH – 

Glutationa Reduzida. ERA – Elemento responsivo a antioxidantes. Pol II – Polimerase 2. GPX – Glutationa 

peroxidase 

Fonte: Próprio autor 

A habilidade de Klotho de prevenir o envelhecimento e o estresse oxidativo pode 

depender da inibição da via insulina/IGF1 (fator de crescimento semelhante a insulina), 

resultando na ativação do FOXO, que regula a expressão de enzimas antioxidantes, tais como 

a Catalase e a Superóxido Desmutase mitocondrial (KUROSU et al, 2005; YAMAMOTO et al, 

2005; URAKAWA et al, 2006). Klotho também pode suprimir o envelhecimento e estresse 

oxidativo aumentando a expressão de peroxirredoxinas (PRX-2 e PRX-3) e tiredoxina redutase 

1 (TRXRD 1), que atuam em conjunto para reduzir as espécies reativas de oxigênio (ZELDICH 

et al, 2014). A deficiência da vitamina D pode ativar o receptor RAGE (receptor para os 

produtos finais de glicação avançada). O receptor RAGE aumenta o estresse oxidativo pela 

ativação da NADPH oxidase, o que induz a formação de espécies reativas de oxigênio. 

(BHATTACHARYYA et al, 2014).  

A vitamina D pode ter propriedades antioxidantes através da modificação de algumas 

das enzimas antioxidantes. A suplementação com a vitamina D pode melhorar o controle 
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glicêmico e o estresse oxidativo na diabetes mellitus tipo 2 (SAIF-ELNASR et al, 2017). Outro 

estudo sugere que o efeito benéfico do calcitriol ocorre diretamente através de mecanismos 

antioxidantes e não através da expressão gênica. Neste, é demostrado que a homocisteína 

prejudica a função mitocondrial e induz mudanças no estado redox no tecido cardíaco, as quais 

foram revertidas pelo calcitriol (LONGONI et al, 2017). Halicka e colaboradores (2012) 

relataram uma série de experiências que demostram que vitamina D ativada é tanto um 

antioxidante natural quanto ajuda a reparar o DNA danificado. 

Por fim, a vitamina D é atribuída à prevenção de doenças crônicas, como a doença renal 

crônica, através da regulação do estresse oxidativo, da supressão da NADPH oxidase e da 

indução da expressão de moléculas envolvidas no sistema de defesa antioxidante, 

especificamente glutationa reduzida, glutationa peroxidase, superóxido dismutase. A 25-di-

hidroxi-colecalciferol pode ser semelhante a um antioxidante da membrana, no entanto, há 

poucos estudos in vivo que examinaram esta hipótese (MOKHTARI et al, 2017). As várias 

propriedades antioxidantes da vitamina D são mostradas na tabela 4 abaixo. 

Tabela 4 – Possíveis propriedades antioxidantes da vitamina D 

 

Propriedades antioxidantes da vitamina D 

Impede lesões oxidativas induzidas pelo zinco (GARCION et al, 1997) 

Regula a expressão da gama-glutamil transpeptidase (LIN et al, 2005) 

Aumenta a atividade da glicose-6-fosfato desidrogenasse, cisteína glutamato ligase e glutationa 

redutase (BAO et al, 2008; JAIN e MICINSKI, 2013) 

Contribui indiretamente para a síntese da glutationa reduzida (LIN et al, 2005; BAO et al, 2008; 

JAIN e MICINSKI, 2013) 

Regula a expressão das proteínas Klotho e Nfr2 oxidação (BHATTACHARYYA et al, 2014) 

Importante para a função normal da via de sinalização das espécies reativas de oxigênio oxidação 

(BHATTACHARYYA et al, 2014) 

Regula indiretamente a expressão de enzimas antioxidantes e detoxificantes (BHATTACHARYYA 

et al, 2014; LEE et al, 2012; TSAI et al, 2011; ZELDICH et al, 2014) 

Suprime a expressão de NADPH oxidase (MOKHTARI et al, 2017) 

Induz a expressão da glutationa peroxidase e super-óxido dismutase (MOKHTARI et al, 2017) 
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A deficiência da vitamina D é um problema epidemiológico crescente, pois acomete um 

grande número de indivíduos no mundo, tornando-os susceptíveis a uma série de distúrbios 

funcionais e metabólicos, tais como a insuficiência renal, diabetes do tipo I, cardiomiopatias e 

doença de Alzheimer (BERRIDGE, 2015; HOLICK, 2005; MITHAL et al, 2009). 

Diferentemente do observado para as vitaminas A, C e E, por exemplo, poucos trabalhos 

correlacionam a vitamina D com o dano oxidativo celular, de forma a sugerir uma teórica 

propriedade antioxidante. Na verdade, apesar dos estudos pré-clínicos sobre esse tema serem 

bastante encorajadores, até o presente momento há uma quantidade demasiada de informações 

conflitantes na literatura científica. Nessa perspectiva, esse trabalho contribuirá com evidências 

adicionais a respeito da participação da vitamina D e da incidência solar no estresse oxidativo 

e doenças conhecidas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a relação entre a deficiência da vitamina D, o dano 

oxidativo celular e as doenças apresentadas por pacientes do Hospital do Coração (Natal/RN).  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1 Determinar a concentração da vitamina D dos pacientes recrutados no Hospital do 

Coração; 

2 Quantificar a peroxidação lipídica e a oxidação proteica e correlacionar com os níveis 

de vitamina D dos pacientes participantes; 

3 Avaliar as relações ente os níveis de vitamina D, exposição solar, alimentação e idade 

dos pacientes participantes; 

4 Relacionar os níveis de vitamina D com a presença de doenças específicas em cada 

paciente participante; 

5 Averiguar a influência da incidência solar anual na taxa de mortalidade por doenças 

extra ósseas em 172 países, para os quais os dados estavam disponíveis em repositórios 

online. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Materiais 

Ácido tricloroacético P.A-ACS, ácido clorídrico P.A-ACS (Dinâmica, química 

contemporânea Ltda.), dodecilsulfato de sódio (Reagen, Quimibrás Industrias Químicas S.A), 

ácido fosfórico P.A-ACS, 2,4-dinitrofenilhidrazina, ácido 2-tiobarbitúrico, butil hidroxitolueno 

(Sigma-Aldrich), acetato de etila (Synth) e Hidrocloreto de Guanidina (Uniscience).  

 

Triagem dos participantes 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos da 

UFRN (No. 67240817.3.0000.5537). Os pacientes convidados a participar do projeto foram os 

que se submeteram a dosagem da vitamina D no Hospital do Coração (HCOR/Natal/RN/Brasil). 

Foi necessário que os pacientes que aderiram a participação na pesquisa, assinassem um termo 

de consentimento livre e esclarecido, assim como preenchessem um questionário (APÊNDICE 

A), o qual inclui as informações a respeito da: idade, exposição solar, alimentação e presença 

de doenças,. No total, 212 pacientes não internados participaram do estudo, sendo 157 mulheres 

e 55 homens. As idades dos pacientes variaram entre 13 e 97 anos. Para a quantidade de 

pacientes recrutados para a pesquisa, a força da amostra foi de 99%, de acordo com o G power. 

 

Coleta das amostras 

As amostras de sangue periférico foram coletadas por venopunção após o consentimento 

dos pacientes pelos profissionais do Hospital do Coração durante a realização dos exames de 

rotina. Amostras de 4 ml de sangue foram colhidas em tubos sem anticoagulante para a 

dosagem da vitamina D e os outros 4 ml em tubos contendo o anticoagulante ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) para a medição dos danos oxidativos celulares.  

 

Dosagem da vitamina D 

O sangue colhido para os tubos sem EDTA foi enviado ao laboratório Álvaro (Belo 

Horizonte/MG) para dosagem da vitamina D. Neste laboratório, a dosagem foi realizada através 
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do Imunoensaio Quimioluminescente de Micropartículas - CMIA, utilizando os soros dos 

pacientes. Os resultados da dosagem foram fornecidos pelo Hospital do Coração (Natal/RN).  

Na pesquisa foi considerado o metabólito 25-hidroxivitamina D3 (25OHD3) por ser o mais 

abundante e mais estável, seus níveis circulantes refletem diretamente a Vitamina D 

ingerida e/ou sintetizada na pele. Foram considerados deficientes/insuficientes da Vitamina 

D, os pacientes que apresentaram concentrações inferiores a 29,9 ng/mL (grupo experimental). 

Entre 30 a 100 ng/mL, são concentrações consideradas suficientes (grupo controle) (HOLICK 

et al, 2011). Não foi considerada a 1,25(OH)2D, pois esta tem concentração no sangue 

1.000 vezes menor do que o seu precursor, a 25 Hidroxi vitamina D (25OHD) e meia vida 

curta, não sendo indicada na avaliação de suficiência de vitamina D (BROOKS et al, 1978). 

 

Armazenamento e transporte das amostras  

Logo após a coleta, os tubos com EDTA contendo as amostras dos participantes da 

pesquisa foram transportados em caixa térmica, sob refrigeração (2°- 6º C), seguindo as 

normas de biossegurança, até o Laboratório de Química e Função de Proteínas Bioativas do 

Prof. Dr. Elizeu Antunes da Silva, no Departamento de Bioquímica do Centro de Biociências 

da UFRN, onde foram, então, armazenados em geladeira até o momento da centrifugação. As 

amostras não permaneceram armazenadas durante mais do que duas horas. 

 

Medição dos marcadores de estresse oxidativo celular  

A peroxidação lipídica mediada por espécies reativas de oxigênio é um dos principais 

contribuintes para o estresse oxidativo (HUUN et al, 2017). O malondialdeído (MDA) é um 

dos produtos finais da peroxidação de ácidos graxos poliinsaturados nas células, de forma que 

um aumento nos radicais livres causa superprodução de MDA no organismo. O nível de 

malondialdeído é comumente conhecido como marcador de dano oxidativo nas células e tecidos 

(GAWEŁ et al, 2004). Diante disto, a medição do MDA foi realizada utilizando o método 

TBARS (GROTTO et al 2008). A medição do grupo carbonila de proteínas após sua 

derivatização com Dinitrofenilhidrazina (DNPH) é a medida mais amplamente utilizada de 

oxidação protéica. Grupos carbonilas como biomarcadores de estresse oxidativo tem algumas 

vantagens em comparação com a medição de outros produtos de oxidação devido à estabilidade 

relativa das proteínas carboniladas (DALLE-DONNE et al, 2003). Comumente, inclusive no 

presente trabalho, o conteúdo de proteínas modificadas oxidativamente (carboniladas) foi 
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determinado, espectrofotometricamente, pela formação de derivados proteínas-hidrazonas, 

usando a 2,4-dinitrofenilhidrazina, conforme protocolo descrito por Quinlan e Gutteridge 

(2000) (QUINLAN e GUTTERIDGE, 2000). 

 

a) Medição do malondialdeído: 

 Inicialmente as amostras de sangue foram centrifugadas a 1500 x g (raio do rotor – 9,5 

cm), por 10 minutos, a 4ºC. A um volume de 200µL do plasma foi adicionado 18,11 µL de 

ácido fosfórico (H3PO4) 85% diluído em um volume total de 1100 µL de solução, 0,4 mg do 

antioxidante butil hidroxitolueno (BHT) dissolvido em 20 µL de etanol 80% e 2,94 mg de ácido 

2-tiobarbitúrico (TBA) 98% dissolvido em 500 µL de água destilada. As amostras foram 

incubadas durante 45 minutos à 90°C e nestas foi adicionado 17,4 mg de dodecilsulfato de sódio 

90% dissolvido em 200 µL de água destilada. Posteriormente as amostras foram 

homogeneizadas e centrifugadas a 3000 x g por 10 minutos. Após a centrifugação foi realizada 

a leitura da absorbância a 532 nm no espectrofotômetro Ultrospec 2100 pro. A quantidade de 

lipídeos que reagem com o TBA foi calculada utilizando a fórmula: A532nm = ε b c. O valor do 

coeficiente de extinção molar (ε) utilizado foi 1,56.105M-1cm-1 e o caminho óptico da cubeta 

(b) foi de 1 cm. O valor obtido em mol/L foi convertido em µmol/L. 

 

b) Medição do grupo carbonila em proteínas  

Inicialmente, a um volume de 100 µL do plasma, foi adicionado 1 mg de 

dinitrofenilhidrazina 4,89 M dissolvido em uma solução de: 0,08 ml de ácido clorídrico 12 M 

e 0,42 ml de água destilada. Os tubos foram incubados a 37°C durante 90 minutos e nestes foi 

adicionado 0,14 ml de ácido tricloroacético 100%, diluído em 0,36 ml de água destilada. As 

amostras foram então agitadas durante 3 minutos e centrifugadas 3 minutos a 3830 x g. O 

sobrenadante foi descartado, o precipitado foi ressuspendido em 0,5 mL de acetato de etila 1:1 

e centrifugado novamente por 6 minutos a 3830 x g. O sobrenadante foi novamente descartado 

e o precipitado foi ressuspendido em 0,5 ml de uma solução com 280 mg de hidrocloreto de 

guanidina 10,36 M. As amostras foram centrifugadas a 3830 x g durante 3 minutos e a 

absorbância foi lida na faixa dos 360 nm no espectrofotômetro Ultrospec 2100 pro. A 

concentração de proteínas carboniladas foi determinada utilizando a fórmula: A360nm = ε b c. O 

valor do coeficiente de extinção molar (ε) utilizado foi 21000 M-1cm-1 e o caminho óptico da 

cubeta (b) foi de 1 cm. O valor obtido em mol/L foi convertido em µmol/L. 
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Análises dos dados referentes à exposição solar e alimentação 

Para esta análise, utilizou-se a escala de Likert. A escala de Likert é utilizada para avaliar 

os resultados provenientes de um questionário realizado, consistindo-se de um método capaz 

de medir fielmente atitudes e comportamentos das pessoas. Uma vez completado o 

questionário, cada elemento pode ser analisado separadamente ou, em certos casos, as respostas 

a um conjunto de itens de Likert podem ser somadas e obter um valor total. O valor atribuído a 

cada posição é aleatório e determinado pelo próprio pesquisador. Através desse resultado, 

podemos calcular a média, mediana ou moda, no entanto, a mediana e a moda são as métricas 

mais adequadas para tal análise (LIKERT, 1932). 

Como mencionado, foi realizado um questionário entre os participantes da pesquisa 

(APÊNDICE A), incluindo informações a respeito da exposição solar e alimentação. Foi 

atribuída uma escala de zero a quatro que variava entre uma rara exposição solar e uma 

exposição ao sol diária (durante 20 minutos ou mais), respectivamente. Foi também atribuída 

uma escala entre 0 a 4 em relação ao consumo de alimentos ricos em vitamina D. De forma que 

os pacientes que consumiam qualquer um destes alimentos diariamente: Fígado, Peixe, Leite 

e/ou Ovos, foi lhes atribuído 4 pontos por exemplo. Em oposição aos pacientes que raramente 

consumiam estes alimentos, para os quais não foi lhes atribuído nenhum ponto. Os valores de 

ambas as escalas (os pontos) foram somados (escala geral) para se obter um valor que 

representasse a concentração da Vitamina D. 

 

Seleção de dados para avaliação da relação entre a taxa de mortalidade por doenças 

específicas e incidência solar anual 

a) Taxa de mortalidade por doenças extra ósseas 

Os dados sobre as taxas de mortalidade por doença cardíaca coronariana, diabetes mellitus, 

doença hepática, doença renal, doença de Parkinson, câncer, esclerose múltipla e hipertensão 

(número de óbitos por 100.000 habitantes) foram obtidos no repositório "World Life 

Expectancy" (www.worldlifeexpectancy.com). "World Life Expectancy" contém dados 

relacionados à taxa de mortalidade por várias doenças em muitos países ao redor do mundo, o 

repositório possui dados de 172 países (APÊNDICE C), os quais foram utilizados na análise. 

Para verificar se a taxa de mortalidade por doenças específicas está relacionada com uma baixa 

incidência solar anual, utilizamos também dados referentes a incidência solar. 
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b) Incidência solar 

Os dados referentes à incidência solar foram obtidos do projeto da NASA “Surface 

Meteorology and Solar Energy” (https://eosweb.larc.nasa.gov/cgibin/sse/grid.cgi). As 

coordenadas geográficas das cinco cidades mais populosas de cada país foram obtidas e a 

incidência solar foi pesquisada para cada cidade. A incidência solar anual de um país foi obtida 

pela incidência solar anual média das cinco cidades mais populosas do país. Este valor final foi 

relacionado com a taxa de mortalidade por determinada doença em cada país. 

Análises estatísticas  

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para verificar diferenças estatísticas entre as 

variáveis: estresse oxidativo e concentração de vitamina D, doenças e concentrações de 

vitamina D, idade e estresse oxidativo, idade e concentrações de vitamina D, incidência solar 

/alimentação e estresse oxidativo, incidência solar e taxa de óbitos por doenças extra ósseas. O 

coeficiente de Spearman foi utilizado para verificar o grau de correlação entre as variáveis – 

estresse oxidativo, vitamina D e idade. O teste de Mann-Whitney foi aplicado devido as 

variáveis analisadas (não paramétricas) não possuírem distribuição normal. Dessa forma 

utilizamos a mediana para agrupar as variáveis estudadas. As plataformas Phyton e IBM SPSS 

23.0 (Windows) foram utilizadas para estas análises e a biblioteca Bokeh (Phyton) foi utilizada 

para elaboração de gráficos. Um p valor menor do que 0.05 foi considerado como significante. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Concentrações da Vitamina D e a Peroxidação lipídica 

 

Inicialmente investigamos a relação entre a peroxidação lipídica e as concentrações da 

Vitamina D de 212 pacientes. Para efetuar a análise, os pacientes foram divididos em dois 

grupos: aqueles que apresentaram concentrações da vitamina D suficientes, ou seja, acima ou 

igual à 30 ng/mL (High) e aqueles que apresentaram deficiência/insuficiência da Vitamina D, 

ou seja, concentrações abaixo de 30 ng/mL (Low) (Figura 6A). Dos 212 pacientes envolvidos 

na pesquisa, 143 pessoas apresentaram suficiência da vitamina D, enquanto que 69 

apresentaram insuficiência/deficiência da Vitamina D. Ou seja, 33% dos pacientes que 

participaram da pesquisa não apresentaram níveis satisfatórios da vitamina D. Adicionalmente, 

a média da concentração da vitamina D no grupo suficiente foi de 42,14 ng/mL, enquanto que 

no grupo deficiente foi de 24,20 ng/mL. A média da concentração de MDA no grupo de 

pacientes com suficiência de vitamina D foi de 0,45 µmol/L, esta média no grupo de pacientes 

com deficiência/insuficiência de Vitamina D foi de 1,57 µmol/L. 

Posteriormente foi calculada a mediana das concentrações do Malondialdeídeo. O valor 

calculado foi de 0,627 µmol/L. Os pacientes que apresentaram concentrações de MDA acima 

da mediana foram inseridos no grupo ‘High’, enquanto que os pacientes que apresentaram 

concentrações de MDA abaixo da mediana foram inseridos no grupo ‘Low’ (Figura 6B). A 

média da concentração de Vitamina D no grupo de pacientes com elevada concentração de 

MDA foi de 28,62, esta média no grupo de pacientes com baixa concentração de MDA foi de 

43,97. De acordo com a Figura 6, os pacientes com elevada peroxidação lipídica, apresentaram 

uma concentração de Vitamina D significativamente menor do que os pacientes com baixos 

níveis de peroxidação lipídica. 
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Figura 6: A) Distribuição das concentrações do MDA (µmol/L) de pacientes com concentrações de 

Vitamina D superior ou igual (High, n=143) e inferior (Low, n=69) a 30 ng/mL. B) Distribuição das 

concentrações de Vitamina D (ng/mL) de pacientes com concentrações do MDA maior (High, 

n=106) e menor ou igual (Low, n=106) a 0.627 µmol/L. As caixas representam o IQR, a linha dentro 

representa a mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, 

respectivamente. Os limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos 

quartis inferior e superior. Os pontos pretos representam os outliers. *p < 0,001 quando comparado ao 

grupo suficiente de vitamina D (teste de Mann-Whitney). Estatísticas e gráficos foram gerados 

utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. IQR, intervalo interquartil; MDA, 

Malondialdeídeo. 

 

4.2 Concentrações da Vitamina D e a Oxidação proteica 

 

Em seguida foi investigada a relação entre as concentrações de Vitamina D e de 

proteínas carboniladas. Para isto, os 212 pacientes também foram divididos nos grupos 

suficiente e deficiente de vitamina D. A média da concentração de proteínas carboniladas 

no grupo de pacientes com suficiência de vitamina D foi de 23,87 µmol/L, esta média em 

relação aos pacientes deficientes/insuficientes de vitamina D foi de 43,74 µmol/L. Em 

seguida, foi calculado a mediana das concentrações de proteínas carboniladas, este valor 

foi de 29,37 µmol/L. Os pacientes foram novamente divididos em dois grupos: os que 

apresentaram concentrações de proteínas carboniladas acima da mediana (High) e aqueles que 

apresentaram valores abaixo ou igual a mediana (Low). A média da concentração de Vitamina 

D no grupo de pacientes com elevada concentração de grupo carbonila (GC) foi de 29,60 

µmol/L, já no grupo com baixa concentração de GC foi de 42,99 µmol/L. Na figura 7 é 
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mostrado que os pacientes com elevados níveis de proteínas carboniladas apresentam uma 

concentração de Vitamina D significativamente menor do que os pacientes com baixos níveis 

de proteínas carboniladas. 

 

Figura 7: A) Distribuição das concentrações de proteínas carboniladas (µmol/L) de pacientes com 

concentrações de Vitamina D superior ou igual (High) e inferior (Low) a 30 ng/mL. B) Distribuição 

das concentrações de Vitamina D (ng/mL) de pacientes com concentrações de GC maior (High) 

e menor ou igual (Low) a 29.37 µmol/L.   As caixas representam o IQR, a linha dentro representa a 

mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Os 

limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos quartis inferior e 

superior. Os pontos pretos representam os outliers. *p < 0,001 001 quando comparado ao grupo 

deficiente de vitamina D (teste de Mann-Whitney). Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS 

e Bokeh (Python), respectivamente. IQR, intervalo interquartil; GC, grupo carbonila.      

                                                                                                                                  

4.3 Exposição solar, alimentação, vitamina D e dano oxidativo 

 

A - Relação entre a exposição solar/alimentação e concentração de vitamina D: 

Uma análise da relação entre a exposição solar/alimentação e concentração de vitamina 

D foi realizada para sugerir evidências adicionais que a deficiência da vitamina D pode estar 

associada com o dano oxidativo celular. Foi calculada a mediana dos valores da escala geral 

(exposição solar e alimentação), o valor encontrado foi 5 (escala de Likert). Os pacientes foram 

divididos em dois grupos: os que apresentaram valores da escala acima da mediana (High) e 

abaixo (Low).  Dos 212 pacientes, 132 apresentaram valores acima da mediana e 80, abaixo da 
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mediana. A média da concentração da vitamina D no grupo ‘High’ foi 42,13 ng/mL, enquanto 

que no grupo ‘Low’, 26,67 ng/mL. De acordo com a figura 8, os pacientes com elevadas 

concentrações de vitamina D apresentaram maior exposição solar/dieta rica em vitamina D 

quando comparado aos pacientes com baixos níveis de vitamina D. 

 

Figura 8: Distribuição das concentrações de Vitamina D (ngl/mL) de pacientes com valores da escala 

geral (soma das escalas de exposição solar e alimentação rica em vitamina D) superior ou igual (High, 

n=132) e inferior (Low, n=80) a 5. As caixas representam o IQR, a linha dentro representa a mediana e 

as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Os limites das 

linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos quartis inferior e superior. Os 

pontos pretos representam os outliers. *p < 0,001 quando comparado ao grupo ‘Low’ (teste de Mann-

Whitney). Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. 

IQR, intervalo interquartil; 

 

B - Relação entre a exposição solar/alimentação e peroxidação lipídica: 

Para avaliar a relação entre a exposição solar/alimentação e a peroxidação lipídica, utilizou-

se a mediana dos valores da escala geral (5). A média da concentração de MDA no grupo ‘High’ 

foi de 0,44 µmol/L, já no grupo ‘Low’, foi de 1,44 µmol/L. De acordo com a Figura 9, os 

pacientes com elevada peroxidação lipídica apresentam uma exposição solar/alimentação rica 

em vitamina D significativamente menor do que os pacientes com baixos níveis de peroxidação 

lipídica. 
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Figura 9: Distribuição das concentrações de Malondialdeídeo (µmol/L) de pacientes com valores da 

escala geral (soma das escalas de exposição solar e alimentação rica em vitamina D) superior ou igual 

(High, n=132) e inferior (Low, n=80) a 5. As caixas representam o IQR, a linha dentro representa a 

mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Os 

limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos quartis inferior e 

superior. Os pontos pretos representam os outliers. *p < 0,001 quando comparado ao grupo ‘Low’ (teste 

de Mann-Whitney). Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), 

respectivamente. IQR, intervalo interquartil.    

 

C- Relação entre exposição solar/alimentação e oxidação proteica: 

Para avaliar a relação entre exposição solar/alimentação e a oxidação proteica, também 

foi utilizada a mediana dos valores da escala geral. A média da concentração de GC no grupo 

‘High’ foi de 24,25 µmol/L, já no grupo ‘Low’, foi de 40,37 µmol/L. De acordo com a figura 

10, os pacientes com elevada oxidação proteica apresentaram exposição solar/alimentação rica 

em vitamina D significativamente menor do que os pacientes com baixos níveis de oxidação 

proteica. 
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Figura 10: Distribuição das concentrações de proteínas carboniladas (µmol/L) de pacientes com valores 

da escala geral (soma das escalas de exposição solar e alimentação rica em vitamina D) superior (High, 

n=132) e inferior ou igual (Low, n=80) a 5. As caixas representam o IQR, a linha dentro representa a 

mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Os 

limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos quartis inferior e 

superior. Os pontos pretos representam os outliers. *p < 0,001 quando comparado ao grupo ‘Low’ (teste 

de Mann-Whitney). Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), 

respectivamente. IQR, intervalo interquartil.    

 

4.4 Relação idade e peroxidação Lipídica 

 

Para avaliar a relação entre a idade e a peroxidação lipídica, inicialmente foi calculada 

a mediana das idades dos pacientes; o valor encontrado foi de 64 anos. Posteriormente, os 

pacientes foram divididos em dois grupos: os que apresentaram idade acima dos 64 anos (High) 

e abaixo (Low). Dos 212 pacientes, 110 possuíam idade acima da mediana e 102, abaixo. A 

média da concentração de MDA no grupo ‘High’ foi de 0,77 µmol/L, já no grupo ‘Low’, foi de 

0,86 µmol/L. De acordo com a Figura 11, não foi observada diferença estatística entre os 

grupos. 



40 

 

Figura 11: Distribuição das concentrações de Malondialdeídeo (µM/L) de pacientes com idades 

superior ou igual (High) e inferior (Low) a 64 anos. As caixas representam o IQR, a linha dentro 

representa a mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, 

respectivamente. Os limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos 

quartis inferior e superior. Os pontos pretos representam os outliers. p=0,819 (teste de Mann-Whitney). 

Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. IQR, intervalo 

interquartil.    

 

4.5 Relação idade e oxidação Proteica 

 

Em relação a idade e a oxidação proteica, a média da concentração de GC no grupo 

‘High’ (idades acima de 64 anos) foi de 29,82 µmol/L, já no grupo ‘Low’ (idades abaixo de 64 

anos), foi de 30,89 µmol/L. De acordo com a Figura 12, não houve diferença estatística entre 

os grupos. 
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Figura 12: Distribuição das concentrações de proteínas carboniladas (µM/L) de pacientes com idades 

superior ou igual (High) e inferior (Low) a 64 anos. As caixas representam o IQR, a linha dentro 

representa a mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, 

respectivamente. Os limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos 

quartis inferior e superior. Os pontos pretos representam os outliers. p=0,388 (teste de Mann-Whitney). 

Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. IQR, intervalo 

interquartil.  

 

4.6 Influência da idade na concentração de vitamina D 

 

 

Avaliando a idade e a concentração da Vitamina D, a média da concentração de 

Vitamina D no grupo ‘High’ (idades acima da mediana) foi de 37,62 ng/mL, já no grupo ‘Low’ 

(idades abaixo da média), foi de 34,87 ng/mL. De acordo com a Figura 13, os pacientes com 

elevada concentração de Vitamina D apresentam idades mais elevadas em relação aos pacientes 

com baixas concentrações da Vitamina D. No entanto, mais uma vez, não foi observada 

diferença estatística entre os grupos.  
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Figura 13: Distribuição das concentrações de Vitamina D (ng/mL) de pacientes com idades superior ou 

igual (High) e inferior (Low) a 64 anos. As caixas representam o IQR, a linha dentro representa a 

mediana e as linhas de baixo e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Os 

limites das linhas são a menor e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos quartis inferior e 

superior. Os pontos pretos representam os outliers. p=0,171 (teste de Mann-Whitney). Estatísticas e 

gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. IQR, intervalo interquartil.    

As análises acima (idade e peroxidação lipídica, idade e oxidação proteica e idade e 

Vitamina D) sugerem que a idade não possui influência nas análises da relação entre a 

deficiência da Vitamina D e os danos oxidativos (peroxidação lipídica e oxidação proteica). Os 

gráficos seguintes dão evidências a este achado (Figuras 14 e 15). 

 

4.7 Influência da idade na concentração de MDA 

 

A figura 14 sugere que a idade não está correlacionada com a concentração do MDA, 

entretanto os níveis de vitamina D estão correlacionados com os níveis do MDA. Isto se deve 

ao fato de que pacientes com elevadas concentrações de Vitamina D possuem idades variadas 

e apresentam concentrações de MDA somente abaixo ou igual a 1 µM/L, enquanto que 

pacientes com baixa concentração de Vitamina D também possuem idades dispersas, entretanto 
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estes apresentam concentrações de MDA mais elevadas. De fato, a correlação entre MDA e 

vitamina D é inversamente proporcional e forte (rho: -0.828), e a correlação entre a idade e 

MDA é quase inexistente (rho: - 0.057). 

 

Figura 14: Distribuição dos valores das idades e concentrações de malondialdeídeo de pacientes com 

concentrações de vitamina D menor do que 30 ng/mL (Low, n=69) e igual ou maior do que 30 ng/mL 

(High, n=143). 

Correlação MDA-Vitamina D: -0.828; correlação idade-MDA: -0.057 (coeficiente de correlação de 

Spearman). Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente 

 

4.8 Influência da idade na concentração de GC 

 

A figura 15 por sua vez mostra que a concentração de Vitamina D, mas não a idade, esta 

correlacionada com a concentraçao de proteínas carboniladas. Pacientes com elevadas 

concentrações de Vitamina D possuem idades variadas e apresentam concentrações de GC mais 

baixas do que pacientes com baixa concentração de Vitamina D, os quais também possuem 

idades variadas. A correlação entre GC e vitamina D é inversamente proporcional e forte (rho: 

-0.731), e a correlação entre a idade e MDA é fraca (rho: - 0.075). 
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Figura 15: Distribuição dos valores das idades e concentrações de proteínas carboniladas de pacientes 

com concentrações de vitamina D menor do que 30 ng/mL (Low, n=69) e igual ou maior do que 30 

ng/mL (High, n=143). 

Correlação GC-Vitamin D: -0.731. Correlação idade-GC: -0.075 (coeficiente de correlação de 

Spearman). Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. 

 

4.9 Relação da deficiência da vitamina D com desordens metabólicas e doenças específicas 

 

O próximo passo foi avaliar a relação de algumas desordens metabólicas e doenças com 

a deficiência de vitamina D nos pacientes estudados. Foi verificada a presença de 

hipercolesterolemia, hipertrigliciridemia, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2 ou resistência à inslulina, doenças da tireóide, neoplasias, doenças ósseas, 

doenças neurológicas, doenças hepatobiliares e doenças do sistema urinário entre os pacientes 

participantes. A presença de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia foram comprovadas 

mediante a consulta dos resultados dos exames dos pacientes no banco de dados do Hospital do 

Coração. A presença de hipertensão e doenças específicas foram comprovadas mediante o 

diagnóstico médico. Foi realizada a contagem de pacientes com cada desordem e em seguida 
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foram elaborados gráficos de barras para demostrar a quantidade de pacientes com 

determinadas desordens nos grupos suficientes e deficientes de vitamina D (Figura 16).  

 

Figura 16: Quantidade de pacientes com determinadas desordens no grupo de a) pacientes suficientes 

e b) insuficientes/deficientes de Vitamina D.  
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De acordo com as figuras 16, pacientes com deficiencia de vitamina D apresentaram 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, câncer, doenças hepatobiliares e doencas do sistema 

urinário de forma significativamente mais acentuada do que os pacientes suficientes de vitamina 

D (p<0,05). 

 

4.10 Relação da incidência solar na taxa de mortalidade por doenças extraósseas 

 

A concentração média de Vitamina D não é conhecida em muitos países, dificultando 

uma análise epidemiológica em larga escala. Além disso, não há dados disponíveis em grande 

escala sobre as concentrações séricas de vitamina D em pacientes com doença cardíaca 

coronariana, diabetes, hipertensão, doença de Parkinson, esclerose múltipla e cânceres. 

Portanto, investigamos a relação entre a taxa de mortalidade por estas doenças e a incidência 

solar anual média de 172 países, para os quais os dados estavam disponíveis (APÊNDICE C). 

A incidência solar varia de 2,12 kWh/m2/dia na Islândia a 6,37 kWh/m2/dia na Nigéria. A 

mediana da distribuição (5 kWh/m2/dia) foi usado para classificar os países em dois grupos: 

aqueles com incidência solar média acima da mediana (High, contendo 106 países) e aqueles 

com incidência solar média abaixo da mediana (Low, contendo 106 países). 

De acordo com a figura 17, os países com elevada incidência solar anual têm uma taxa 

de mortalidade por câncer e esclerose múltipla significativamente menor do que países com 

baixa incidência solar. Em relação ao câncer, houveram 92,48 mortes por 100,000 habitantes, 

em média, em países com elevada incidência solar e 124,85 mortes por 100,000 habitantes, em 

média, em países com baixa incidência solar. Em relação a esclerose múltipla, pode-se observar 

0,21 mortes por 100,000 habitantes, em média, em países com elevada incidência solar anual e 

0,46 mortes por 100,000 habitantes em média, em países com baixa incidência solar anual.  
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 Figura 17: Taxas de mortalidade por doenças em países com alta e baixa incidência solar anual. 

Distribuição das taxas de mortalidade por 100.000 habitantes em países com incidência anual solar 

média maior que 5 kWh / m2 / dia (High) e igual ou menor que 5 kWh/m2 /dia (Low). As análises foram 

realizadas em 172 países presentes no repositório World Life Expectancy. a) Taxa de mortalidade por 

câncer b) Mortalidade por doença coronariana c) Mortalidade por hipertensão d) Taxa de mortalidade 

por diabetes mellitus e) Taxa de mortalidade por esclerose múltipla f) Taxa de mortalidade por 

parkinsonismo. As caixas representam o IQR, a linha dentro representa a mediana e as linhas de baixo 

e de cima da caixa são o primeiro e o terceiro quartis, respectivamente. Os limites das linhas são a menor 

e a mais alta observação dentro de 1,5 do IQR dos quartis inferior e superior. Os pontos pretos 

representam os outliers. *p < 0,001 quando comparado ao grupo com baixa incidência solar (teste 

de Mann-Whitney) para câncer e esclerose múltipla. Estatísticas e gráficos foram gerados utilizando 

SPSS e Bokeh (Python), respectivamente. IQR, intervalo interquartil.    
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5. DISCUSSÃO 

Na presente pesquisa foi demonstrada a relação da vitamina D com o estresse oxidativo 

celular em pacientes com diferentes tipos de doenças. De fato, foi mostrado que pacientes 

deficientes de vitamina D apresentaram concentrações significativamente maiores de 

malondialdeídeo, um indicador da peroxidação lipídica, quando comparado aos pacientes 

suficientes de vitamina D (Figura 6). Pacientes deficientes da vitamina D também apresentaram 

concentrações significativamente maiores de proteínas carboniladas, um indicador de oxidação 

proteica, quando comparado aos pacientes suficientes de vitamina D (Figura 7). Dessa forma, 

a vitamina D pode modular o estresse oxidativo, sendo capaz de exercer diversas contribuições 

benéficas no organismo, uma vez que o estresse oxidativo está relacionado com condições 

patológicas (LIGUORI et al, 2018). De fato, foi observado que a suplementação com a vitamina 

D diminui significativamente os níveis plamáticos de MDA em mulheres com a síndrome dos 

ovários policísticos (NASRI et al, 2017). Além disso, a vitamina D tem sido descrita como 

responsável pela proteção contra o dano celular associado ao grupo carbonila, através da 

regulação de vias de morte celular e da regulação da síntese de espécies reativas de oxigênio e 

de oxido nítrico (SHYMANSKYY et al, 2016). Informações essas que corroboram com os 

nossos resultados. 

Um estudo recente apontou para uma deficiência no status antioxidante entre os indivíduos 

deficientes da vitamina D (WANG et al, 2017), mas não revelou uma ligação clara entre as 

concentrações da vitamina D e os biomarcadores de estresse oxidativo (WANG et al, 2017). 

Por outro lado, nosso estudo traz essa informação, quando mostramos que há uma relação direta 

entre a deficiência de Vitamina D e os níveis aumentados de marcadores de estresse oxidativo. 

Outros estudos mostraram que a suplementação com a vitamina D reduz o estresse oxidativo 

em pacientes diabéticos (SAIF-ELNASR et al, 2017; ANANDABASKAR et al, 2017; 

HASSAN et al, 2016). Um possível papel da vitamina D como um antioxidante na diabetes 

vem sendo discutido recentemente, (NIKOOYEH and TIRANG, 2016) de forma que a vitamina 

D é sugerida como reguladora do metabolismo oxidativo na diabetes (LABUDZYNSKYI et al, 

2015).  

A insuficiência de vitamina D contribuiu para o processo inflamatório e desequilíbrio do 

estresse oxidativo em pacientes com hepatite C. Aparentemente, o perfil dos marcadores de 

estresse oxidativo nesses pacientes depende dos níveis de vitamina D, que provavelmente 

alteram as vias de sinalização intracelular e aumentam a inflamação e a lesão hepática (DE 

ALMEIDA et al, 2016). 
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A vitamina D também reduziu o estresse oxidativo no hipocampo, no tecido adiposo e 

coração de ratos (FARHANGI et al, 2017a; FARHANGI et al, 2017b; HAJILUIAN, 2017). Um 

estudo indicou que a deficiência da vitamina D leva a um estresse oxidativo atenuado no 

músculo, o que pode atuar como um desencadeador da proteólise aumentada no tecido muscular 

deficiente de vitamina D (BHAT & ISMAIL, 2015). Já em nosso estudo, verificamos que a 

deficiência da vitamina D leva a um aumento do estresse oxidativo em lipídeos e proteínas em 

amostras do plasma humano (Figuras 6, 7).  

Apesar das relações entre vitamina D, endotélio e doença cardiovascular serem bem 

conhecidas, pouco se sabe sobre os efeitos antioxidantes da vitamina D (UBERTI et al, 2014). 

Em outra pesquisa, os níveis plasmáticos de glutationa reduzida (GSH), glutationa oxidada 

(GSSH) e glutamina foram menores no grupo suficiente de vitamina D (ALVAREZ et al, 2018) 

e não foi observada associação entre a vitamina D e o dano oxidativo ao DNA (WANG et al, 

2016). Já Zhu e colaboradores (2017) observaram que a vitamina D protegeu contra a esteatose 

hepática não gordurosa por atenuar o estresse oxidativo e aumentar a expressão de enzimas 

antioxidantes (ZHU et al, 2017). Por tudo que foi exposto, percebe-se que a associação entre o 

status de vitamina D e o nível de marcadores de estresse inflamatório e oxidativo permanece 

bastante contraditório (KRIVOŠÍKOVÁ et al, 2015). 

Na pesquisa aqui discutida, também a elevada incidência solar e uma alimentação rica 

em vitamina D foram associadas com um baixo nível de estresse oxidativo celular (Figuras 8, 

9 e 10). Nesse contexto, foi verificado que os pacientes que permaneciam mais tempo ao sol e 

consumiam alimentos ricos em vitamina D frequentemente, apresentavam menores níveis de 

MDA e GC quando comparado aos pacientes que não permaneciam ao sol por tempo suficiente 

e não consumiam alimentos ricos em vitamina D regularmente. Esta análise reforçou a ideia de 

que a deficiência na concentração da vitamina D pode contribuir para os danos oxidativos 

celulares. Dados relacionados à incidência solar e alimentação, embora não confirmem a 

relação entre a deficiência de vitamina D, a peroxidação lipídica e a oxidação proteica, podem 

ser interpretados como um indicativo de tal relação, uma vez que a incidência solar repercute 

diretamente na síntese da vitamina D3 (DE CASTRO, 2011; WEBB et al, 2016; 

KRZYWANSKY et al, 2016; LIVINGSTONE, 2016; RAZZAQUE, 2016).  

Sabe-se que a Vitamina D é encontrada em alimentos de origem animal, em especial 

fígado e peixe (BERRIDGE, 2015) e que a hipovitaminose D normalmente reflete uma 

exposição solar reduzida, sendo que esta condição deve ser tratada com uma exposição 

adequada à radiação solar (RAZZAQUE, 2016). De acordo com KRZYWANSKI et al (2016), 
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a exposição ao sol revela-se ser mais eficiente do que a suplementação oral, em relação a 

aquisição da vitamina D. A proximidade à linha do equador é um estímulo forte para a síntese 

da vitamina D, ou seja, a eficiência na produção da vitamina se deve a maior disponibilidade 

da radiação ultravioleta (KRZYWANSKY et al, 2016). Adicionalmente um estudo mostrou que 

a relação entre o genótipo VDR e a concentração da vitamina D pode ser influenciada pela 

exposição solar (LIVINGSTONE, 2016). Nossos resultados também mostraram que pacientes 

com elevadas concentrações de vitamina D possuíam uma maior exposição à luz solar e 

alimentação rica em vitamina D quando comparados aos pacientes com baixas concentrações 

de vitamina D (Figura 8). No entanto, não está claro como as concentrações plasmáticas de 

vitamina D varia de acordo com as mudanças na radiação UV solar, durante as diferentes 

estações do ano por exemplo. 

Relativo à idade, alguns trabalhos revelaram que pacientes idosos apresentam síntese 

reduzida de vitamina D devido a diversos fatores endógenos (RIBEIRO et al, 2003; 

BERRIDGE, 2015). Nossas análises, no entanto, não revelaram uma relação inversa, 

estatisticamente significante entre a concentração de vitamina D e idade dos pacientes (Figura 

13), possivelmente devido a amostra aleatória de pacientes predominantemente idosos, os 

quais, muitos fazem o uso de suplementação com a vitamina D. O envelhecimento é um 

processo caracterizado pela perda progressiva da função de células e tecidos. A teoria do 

estresse oxidativo do envelhecimento baseia-se na hipótese de que as perdas funcionais 

associadas à idade são devidas ao acúmulo de danos induzidos pelas EROs. Ao mesmo tempo, 

o estresse oxidativo está envolvido em várias condições relacionadas à idade, especificamente 

doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças 

neurodegenerativas, câncer, sarcopenia e fragilidade óssea (LUGUORI et al, 2018). O 

mecanismo exato de envelhecimento induzido por estresse oxidativo ainda não está claro, mas 

provavelmente níveis aumentados de EROs levam à senescência celular, um mecanismo 

fisiológico que interrompe a proliferação celular em resposta aos danos que ocorrem durante a 

replicação. Curiosamente, nossa pesquisa não revelou uma relação direta significativamente 

estatística entre o estresse oxidativo celular e a idade (Figura 11 e 12). O que pode ser devido a 

grande variação na idade dos pacientes participantes. 

Adicionalmente, correlacionamos a concentração de vitamina D, o estresse oxidativo e 

a idade dos pacientes analisados (Figura 14, 15). Inicialmente mostramos, através do valor do 

coeficiente de Spearman, que a concentração da vitamina D está correlacionada com a 

concentração do malondialdeídeo, de forma inversamente proporcional (Figura 14). Assim 
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como a concentração da vitamina D estava correlacionada com a concentração de proteínas 

carboniladas (Figura 15). O que não significa dizer que a deficiência da vitamina D é a causa 

do aumento do MDA e GC. Mostramos ainda que a correlação entre concentração de vitamina 

D e MDA é ainda mais forte do que a correlação entre vitamina D e GC, ou seja, a deficiência 

da vitamina D está mais correlacionada com a peroxidação lipídica do que com a oxidação 

proteica, apesar de ambas correlações serem fortes. Adicionalmente, em nosso estudo, a idade 

não estava correlacionada com o estresse oxidativo dos pacientes avaliados. Demostramos, 

portanto, que a idade não estava influenciando os resultados, ou seja, o aumento do estresse 

oxidativo não se deve a elevada idade dos pacientes estudados. Não encontramos relatos na 

literatura em relação as análises de correlação realizadas (MDA-Vitamina D-Idade e GC-

Vitamina D-Idade).  

Relativo à associação da vitamina D com doenças, a deficiência da vitamina D possui 

relação com diversas doenças, no entanto, ensaios clínicos e epidemiológicos ainda são 

controversos e ensaios de controle randomizados em humanos não estão disponíveis para apoiar 

conclusivamente um efeito benéfico da vitamina D (FELDMAN et al, 2014). Um estudo 

sugeriu que a deficiência de vitamina D potencialmente aumenta o risco de doenças causadas 

por elevada adiposidade e estresse oxidativo (ZHANG et al, 2014). Nossas análises mostraram 

que a insuficiência/deficiência da vitamina D está presente de forma significativamente 

aumentada em pacientes com hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, câncer, doenças 

hepáticas e doenças renais (Figura 16), o que pode estar relacionado com um aumento do 

estresse oxidativo. No entanto, estudos mais aprofundados ainda precisam ser realizados para 

entender os mecanismos moleculares pelos quais a deficiência da vitamina D pode influenciar 

no surgimento dessas doenças. 

Assim como em nosso estudo (Figura 16), outros estudos suportam uma associação 

entre os níveis de vitamina D e de colesterol (CUTILLAS-MARCO et al, 2013). A 

suplementação com vitamina D em mulheres grávidas com diabetes mellitus gestacional 

resultou em efeitos benéficos na glicemia e no colesterol LDL, mas não afetou a inflamação e 

o estresse oxidativo (ASEMI et al, 2013).  A vitamina D também foi capaz de proteger contra a 

aterosclerose em suínos hipercolesterolêmicos através do controle do efluxo de colesterol e 

polarização de macrófagos via ativação do CYP27A1 (YIN et al, 2015). A ativação do receptor 

da vitamina D aumentou a expressão do CYP7A1 para diminuir o nível de colesterol, uma vez 

que CYP7A1 é responsável por degradar o colesterol. (CHOW et al, 2014). Adicionalmente, a 

suplementação com a vitamina D melhorou as concentrações séricas de lipídios em pacientes 
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com hipercolesterolemia tratados com estatina, sendo sugerida como uma terapia adjuvante 

para pacientes com hipercolesterolemia (QIN et al, 2015).  

Além disso, baixos níveis da vitamina D no soro parecem estar associados com a 

hipertrigliceridemia, resistência à insulina e síndrome metabólica em pacientes obesos 

(TOSUNBAYRAKTAR et al, 2015). Há uma possível contribuição benéfica da vitamina D 

plasmática na patogênese da hipertrigliceridemia, através da diminuição da inflamação 

(GUASCH et al, 2012) e baixas concentrações da vitamina D sérica estão associadas com altos 

níveis de triglicérides (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ et al, 2011), o que também é mostrado no 

nosso trabalho (Figuras 14). Outro estudo mostrou através de repetidas análises que a 

diminuição nos níveis séricos da vitamina D está associada com um aumento na resistência à 

insulina, na pressão sanguínea e nos níveis de triglicerídeos séricos em idosos coreanos. O 

estudo confirmou o risco de hipertrigliceridemia em indivíduos deficientes de vitamina D 

(PARK et al, 2012).  

Além da relação da vitamina D com doenças metabólicas, dados epidemiológicos 

sugerem que a incidência e a severidade de muitos tipos de câncer se correlacionam 

inversamente com o status de vitamina D. A vitamina D regula numerosas vias celulares, as 

quais podem ter um papel na determinação do prognóstico e risco de câncer. Resultados pré-

clínicos e alguns estudos clínicos sugerem fortemente que a deficiência da vitamina D aumenta 

o risco do desenvolvimento de câncer (FELDMAN et al, 2014), o que sugere o nosso trabalho 

(Figura 16). O receptor da vitamina D é altamente expresso em células epiteliais em risco de 

carcinogênese, incluindo aquelas residentes na pele, mama, próstata e cólon, fornecendo uma 

ligação molecular direta entre o status da vitamina D e a resistência a carcinogênese (WELSH, 

2012). Adicionalmente, diferentes polimorfismos relacionados com a vitamina D foram 

associados com risco de câncer de próstata, mama e colorretal (ORDÓÑEZ e BRENNER; 

2014). Novos estudos são necessários para responder a importantes questões sobre os locais 

mais afetados pelo câncer, o momento de exposição à vitamina D em relação a etiologia do 

câncer durante a vida (por exemplo, adolescência ou vida adulta), os níveis ótimos requeridos 

para a maioria e os estágios de carcinogênese que são mais relevantes (por exemplo, incidência 

ou progressão) (GIOVANNUCCI, 2008). 

Foi observada uma alta prevalência de insuficiência e deficiência de vitamina D em 

crianças com a doença do fígado gorduroso não alcoólica; no entanto nenhuma associação foi 

encontrada entre a deficiência da vitamina D e a severidade da doença quando foi realizada a 

biópsia do fígado. Isto difere de estudos em adultos, onde a deficiência da vitamina D se 
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correlacionou com a severidade histológica, sugerindo que há diferenças nos fatores de risco e 

nas consequências da doença do fígado gorduroso não alcoólica em crianças e adultos 

(HOURIGAN et al, 2015). Um outro estudo também mostrou que os níveis de vitamina D estão 

inversamente associados com a esteatose hepática não alcoólica em crianças (NOBILI et al, 

2014). Esses dados corroboram com os observados no nosso estudo, onde observamos que o 

status de vitamina D foi inversamente relacionado com a incidência de doenças hepáticas 

(Figuras 14). Dessa forma, novos estudos são necessários para determinar se pacientes com 

risco de desenvolver funções hepáticas prejudicadas devem ser rastreados em relação a 

deficiência da vitamina D, com um propósito de prevenção (SKAABY et al, 2014). Apesar do 

papel exato e dos mecanismos da vitamina D não terem sido completamente elucidados em 

doenças hepáticas crônicas, a vitamina D possui uma importância no tratamento dessas doenças, 

portanto novos estudos são necessários para validar sua aplicação clínica (CHEN et al, 2014). 

Um outro grupo onde se observa alta prevalência de deficiência da vitamina D é aquele 

de pacientes adultos e pediátricos com doença renal crônica e uma das características da doença 

renal crônica é que ela pode ser causada pela desregulação do metabolismo da vitamina D 

(DUSSO et al, 2011). De fato, pode ser observado na figura 16 que pacientes 

insuficientes/deficientes de vitamina D desenvolvem doenças do sistema urinário de forma 

significativamente mais acentuada do que os pacientes suficientes de vitamina D. Uma meta-

análise recente encontrou uma associação entre o tratamento com a vitamina D e a diminuição 

da mortalidade em pacientes com doença renal crônica (BOVER et al, 2015). A presença da 

doença renal crônica e de diabetes mellitus pode estar associada com a dificuldade de corrigir 

a deficiência da vitamina D através da terapia com a vitamina D2. O mecanismo subjacente a 

isto precisa ser avaliado em estudos prospectivos (ALSHAYEB et al, 2013). Finalmente, alguns 

achados sugerem que a taxa de filtração glomerular e o hormônio da paratireoide estão 

significativamente associados com o metabolismo da vitamina D em homens sem doença renal 

crônica (KARHAPÄÄ et al, 2012). 

Não foram observadas diferenças estatísticas significativas em relação à doenças 

neurológicas, doenças ósseas, doenças da tireoide, diabetes/resistência a insulina, doenças 

cardiovasculares e hipertensão, apesar de algumas evidências sugerirem tais relações (Tabela 

2). A suplementação com a vitamina D receitada para os  pacientes com doenças ósseas, em 

especial, pode ter influenciado os resultados, devido a relevância da vitamina D em doenças 

ósseas (APÊNDICE D). Além disso, sabe-se que outros mecanismos, além da vitamina D, 
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podem também estar envolvidos com a fisiopatologia das doenças neurológicas, doenças da 

tireoide, diabetes/resistência à insulina, doenças cardiovasculares e hipertensão. 

Em nossa última análise, foi avaliado se os países com um baixo índice de incidência 

solar apresentam altas taxas de mortalidade por câncer, diabetes mellitus, doença coronariana, 

esclerose múltipla, hipertensão e Parkinson, quando comparados aos países com elevada 

incidência solar (Figura 17). Nossos resultados mostraram que os países com baixa incidência 

solar média anual apresentaram taxas de mortalidade por câncer e esclerose múltipla 

significativamente mais elevadas, possivelmente devido a uma participação da vitamina D 

como reguladora do estresse oxidativo celular (MOKHTARI et al., 2017) e do sistema 

imunológico (YANG et al., 2013). Esta análise é compatível com uma possível variação na 

concentração sérica da vitamina D entre os países e regiões. Além disso, este estudo incluiu 

uma quantidade considerável de países (172), incluindo diversos países de todos os continentes 

e considerando as cidades mais populosas de cada país. 

 Apesar das causas precisas da Esclerose Múltipla (EM) permanecerem desconhecidas, 

algumas evidências apontam para a hipovitaminose D. A vitamina D é um fator 

imunomodulador e, portanto, tem o potencial em ser efetiva tanto na prevenção, quanto no 

tratamento de doenças autoimunes, incluindo a EM (YANG et al., 2013; ALTIERI et al., 2017). 

Os estudos citados nas revisões de YANG e colaboradores (2013) e de ALTIERI e 

colaboradores (2017) apontam uma participação da vitamina D em induzir uma resposta imune 

mediada por células T reguladoras e inibindo as células T do padrão Th1 e Th17, sabidamente 

atuantes na patogênese dos processos autoimunes. De fato, dados epidemiológicos que ligam a 

vitamina D com a EM também sugerem essa associação (SALZER et al, 2014). Além disso, 

alterações no balanço antioxidante/oxidante e baixos níveis de vitamina D podem contribuir 

para a patofisiologia da EM (POLACHINI et al, 2016). Outras evidências epidemiológicas 

sugerem que o risco de desenvolver Esclerose Múltipla é elevado quando a exposição solar é 

insuficiente, possivelmente devido a uma associação com baixas concentrações de vitamina D 

(LUCAS et al, 2015). Um estudo sugeriu um efeito protetor desempenhado pela vitamina D e 

pela exposição solar na EM, tal como o nosso estudo sugere (Figura 17). Este estudo incluiu 

dados de variações geográficas na ocorrência de EM, tendências temporais, genética, biobanco 

e dados do questionário (SALZER et al, 2014). Portanto, a deficiência da vitamina D é 

considerada um fator de risco para a esclerose múltipla, no entanto não existem evidencias 

diretas a respeito dos efeitos da vitamina D na progressão da EM (ALHARBI, 2015).  
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 Em relação ao câncer, a Radiação solar UVB foi correlacionada inversamente com as 

taxas de mortalidade por câncer de mama, colón, esôfago, estômago e retal.  Adicionalmente, 

baixas taxas de sobrevivência no câncer podem ser devido às baixas concentrações séricas da 

vitamina D em americanos negros, os quais produzem baixos níveis de vitamina D a partir da 

radiação ultravioleta devido a pele mais escura (GRANT, 2006). Em outro trabalho, nosso 

grupo demostrou que países com elevada incidência solar anual possuem significativamente 

menores taxas de morte pela doença de Alzheimer, quando comparado a países com baixa 

incidência solar anual e sugeriu que a deficiência da vitamina D está envolvida com a 

progressão da doença de Alzheimer (CÂMARA et al, 2018). Curiosamente, no presente 

trabalho, não observamos um aumento na prevalência de doenças neurológicas, incluindo 

Alzheimer, entre os pacientes insuficientes/deficientes de vitamina D (Figura 16). Também não 

identificamos diferenças significativas quando analisamos as doenças: hipertensão (assim como 

a análise realizada com os pacientes – Figura 16), diabetes, doença de Parkinson, doenças da 

tireoide e doença cardíaca coronariana (Figura 17). Portanto, novas análises são fundamentais 

para avaliar o possível papel da deficiência da vitamina D nestas e em outras doenças, uma vez 

que a participação da vitamina D em muitas doenças ainda não é bem compreendida. Muitas 

vezes os diversos fatores causais de doenças como câncer, Alzheimer e diabetes, dificultam 

ainda mais a avaliação da influência da vitamina D nestas doenças. 

De acordo com a literatura, a deficiência de vitamina D pode estar envolvida com o 

estresse oxidativo e com algumas doenças, especificamente doenças ósseas, câncer, esclerose 

múltipla, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, Alzheimer, doença de Parkinson, 

doenças do sistema urinário, doença hepatobiliares e doenças da tireoide (Tabela 2). O papel da 

vitamina D na prevenção do estresse oxidativo é demonstrado pelas concentrações da vitamina 

D-25 e peroxidação lipídica/oxidação proteica; este papel é reforçado pela exposição à luz solar 

e pela dieta rica em vitamina D. Por fim, o papel exato da vitamina D no estabelecimento e 

progressão das doenças aqui citadas ainda não está bem elucidado e novas pesquisas são 

essenciais para desvendar os mecanismos moleculares para os quais a vitamina D pode estar 

envolvida no surgimento e/ou evolução destas doenças. 
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6. CONCLUSÕES 

Foi demonstrado nesse estudo que os pacientes com baixa concentração de vitamina D 

apresentam maior estresse oxidativo quando comparado com os pacientes suficientes de 

vitamina D. O status de vitamina D estiveram forte e inversamente correlacionadas com as 

concentrações de malondialdeídeo e de proteínas carboniladas. As idades dos pacientes não 

apresentaram interferência significativa na análise sobre estresse oxidativo. Além disso, foi 

mostrado que a insuficiência/deficiência de vitamina D pode estar associada a 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, câncer, doenças hepatobiliares e doenças do sistema 

urinário e que o papel da vitamina D no câncer e na esclerose múltipla é reforçado pelos dados 

de incidência solar.  

Em conjunto, as informações discutidas aqui sugerem que a deficiência de vitamina D 

está envolvida com o estresse oxidativo e com doenças específicas. No entanto, novos estudos 

serão necessários para estabelecer a relação entre deficiência de vitamina D, estresse oxidativo 

e doenças específicas, especialmente estudos de coorte e estudos que incluem a dosagem de 

vitamina D3. Atualmente, pouca informação está disponível sobre os mecanismos antioxidantes 

moleculares da vitamina D. Dessa forma, são necessárias mais pesquisas para elucidar o 

mecanismo antioxidante da vitamina D; esses estudos podem trazer algumas contribuições para 

auxiliar nas terapêuticas em diversas doenças. A integração de dados envolvendo dados 

transcricionais e genômicos em combinação com a medição de vitamina D em experimentos a 

longo prazo certamente irá clarear o papel da vitamina D no estresse oxidativo. 
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APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE PESQUISA: ESTUDOS 

DE ASSOCIAÇÕES ENTRE OS DANOS OXIDATIVOS CELULARES E A 

DEFICIÊNCIA DA VITAMINA D 

Nome: ______________________________________________________Idade: ________ 

1. Com que frequência você se expõe ao sol durante 20 minutos ou mais? 

 

a) Todos os dias da semana 

b) 2 vezes por semana 

c) 3 vezes por semana 

d) Acima de 3 vezes por semana 

e) Raramente me exponho ao sol 

 

2. Com que frequência você consome qualquer um destes alimentos: Fígado, Peixe, Leite, 

Ovos? 

 

a) Todos os dias da semana 

b) 2 vezes por semana 

c) 3 vezes por semana 

d) Acima de 3 vezes por semana 

e) Raramente consumo estes alimentos 

 

3. Está tomando alguma medicação? Qual (Quais)?  

______________________________________________________________________ 

4. Possui alguma doença? Qual (Quais)? 

______________________________________________________________________ 

5. Possui altas taxas de colesterol? Triglicerídeos? 

(    ) Colesterol (    )Triglicerídeos (    )Ambos (    )Não 

6. Possui pressão alta? 

      (    ) Sim (    )Não 
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APÊNDICE B 

 

TABELA SUPLEMENTAR S1: Gênero, MDA, GC, Vitamina D e Incidência solar/dieta 

Paciente Gênero 
Idade 

(anos) 

Malondialdeídeo 

(uM/L) 

Proteínas carboniladas 

(uM/L) 
Vitamina D 

Inc. Sol./Dieta 

(1 - 8) 

1 F 75 0.64 25.85 37.10 5 

2 F 42 0.11 19.50 47.00 7 

3 F 13 0.67 30.90 35.10 5 

4 F 52 0.63 26.85 37.60 5 

5 M 34 0.77 40.33 29.90 4 

6 F 64 0.76 32.99 31.70 4 

7 F 49 0.80 42.38 29.90 3 

8 F 32 1.41 43.33 24.80 2 

9 M 45 0.14 21.28 46.10 6 

10 F 73 0.64 13.80 38.40 6 

11 M 61 0.91 42.85 26.80 4 

12 F 31 0.18 17.42 48.50 8 

13 F 81 0.69 21.52 37.20 4 

14 F 75 1.77 63.00 23.60 2 

15 F 62 0.29 38.52 49.40 8 

16 M 40 0.42 17.57 38.20 8 

17 F 68 0.75 32.71 31.90 8 

18 M 62 0.23 15.85 43.50 7 

19 F 73 0.10 24.00 110.30 6 

20 M 64 0.37 19.76 47.50 6 

21 F 55 0.21 16.23 47.30 8 

22 M 71 0.35 27.61 42.00 5 

23 F 57 1.52 56.57 24.60 1 

24 M 39 0.75 20.42 34.10 5 

25 F 31 0.73 10.57 37.30 4 

26 F 54 1.32 37.57 22.00 2 

27 M 72 1.18 36.42 26.70 3 

28 F 48 1.01 28.00 29.40 4 

29 F 59 0.53 17.85 39.50 7 

30 F 49 1.28 38.61 26.60 2 

31 F 52 0.50 27.90 33.60 8 

32 F 79 0.06 17.10 50.00 8 

33 F 75 0.31 13.76 46.10 8 

34 F 86 0.94 39.14 28.00 3 

35 F 57 0.24 21.76 48.90 4 

36 F 82 0.17 16.42 49.30 7 

37 M 75 1.19 49.52 25.20 4 

38 M 89 2.08 41.63 22.20 2 

39 F 79 0.94 31.23 27.00 4 

40 F 34 0.23 17.52 46.00 8 

41 F 60 0.73 37.28 31.60 5 
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Continuação TABELA SUPLEMENTAR S1 

Pacient

e 
Gênero 

Idade 

(anos) 

Malondialdeídeo 

(uM/L) 

Proteínas carboniladas 

(uM/L) 
Vitamina D 

Inc. 

Sol./Dieta (1 - 

8) 

42 M 62 3.26 34.09 19.50 4 

43 F 85 0.69 14.57 34.60 5 

44 F 59 0.28 18.23 47.50 6 

45 M 81 0.78 10.52 35.80 6 

46 F 49 1.48 46.51 24.40 2 

47 F 97 0.62 30.52 34.30 5 

48 F 67 0.59 28.61 37.50 8 

49 F 89 0.60 31.19 34.50 8 

50 F 75 0.65 13.33 44.00 4 

51 F 32 0.96 51.14 28.30 4 

52 M 70 0.35 23.33 36.80 7 

53 F 60 1.86 20.28 27.50 4 

54 F 82 0.55 29.52 39.20 8 

55 F 72 0.68 30.28 35.60 5 

56 F 75 2.26 35.95 26.30 2 

57 F 80 0.27 31.14 35.90 6 

58 F 50 3.23 38.85 24.90 1 

59 F 64 0.71 51.42 36.40 8 

60 F 36 0.36 15.57 42.30 7 

61 M 54 0.91 37.14 28.50 3 

62 F 69 0.25 18.52 49.50 8 

63 F 57 0.76 30.80 30.70 7 

64 F 37 0.25 27.42 45.80 8 

65 F 55 3.03 60.95 14.00 1 

66 F 66 0.22 24.57 53.40 8 

67 M 71 0.94 38.14 22.40 4 

68 M 37 0.39 27.90 48.70 8 

69 F 72 2.28 51.09 19.50 4 

70 F 36 0.32 26.66 33.70 6 

71 F 69 0.86 24.66 31.30 3 

72 F 52 0.67 30.76 38.10 8 

73 F 90 0.76 29.23 38.20 5 

74 F 63 0.65 17.14 31.20 5 

75 F 71 0.61 16.09 38.60 4 

76 F 77 0.48 31.66 39.70 6 

77 F 48 2.70 35.57 16.80 4 

78 F 46 0.30 28.28 35.00 8 

79 F 64 2.92 35.80 26.50 1 

80 F 62 0.05 17.95 44.70 7 

81 F 69 0.46 36.52 29.60 7 

82 F 73 0.51 25.61 39.80 6 

83 M 78 0.73 30.85 37.70 5 

84 M 73 1.32 34.52 19.60 2 
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Continuação TABELA SUPLEMENTAR S1 

Paciente Gênero 
Idade 

(anos) 

Malondialdeídeo 

(uM/L) 

Proteínas carboniladas 

(uM/L) 
Vitamina D 

Inc. Sol./Dieta 

(1 - 8) 

85 F 90 0.43 29.52 31.40 5 

86 F 24 0.84 41.28 29.90 4 

87 F 81 0.21 31.80 45.20 6 

88 F 60 0.28 31.42 43.40 5 

89 F 30 0.49 18.71 31.70 5 

90 F 66 0.57 27.38 33.10 6 

91 F 68 2.49 35.04 21.50 2 

92 F 80 0.28 28.28 45.50 8 

93 F 87 0.81 33.66 31.40 4 

94 M 64 0.42 15.04 56.30 7 

95 F 88 1.28 13.28 21.60 1 

96 F 76 2.65 34.61 27.50 2 

97 M 77 0.24 14.52 62.60 8 

98 F 54 0.14 16.28 48.90 8 

99 F 56 0.28 35.76 56.80 5 

100 F 68 0.79 31.19 33.50 7 

101 F 65 1.48 33.47 27.60 1 

102 F 72 0.78 40.33 28.20 3 

103 F 80 0.23 21.90 42.80 5 

104 M 24 0.85 42.38 24.20 2 

105 F 46 2.73 53.80 20.00 4 

106 F 76 0.47 12.19 40.60 6 

107 F 51 0.68 34.19 34.50 5 

108 F 25 0.95 45.57 24.30 4 

109 F 63 0.78 47.00 27.60 7 

110 F 77 1.21 50.90 21.80 4 

111 M 87 0.04 25.76 50.60 6 

112 F 30 2.59 57.28 21.70 2 

113 F 57 0.83 52.82 24.80 1 

114 M 88 1.12 46.47 27.10 4 

115 F 76 2.29 34.04 24.60 1 

116 F 36 0.11 26.71 42.90 5 

117 F 59 0.32 11.71 60.90 3 

118 F 68 1.01 30.47 41.10 2 

119 F 62 0.83 31.76 30.00 3 

120 F 26 3.18 64.35 16.70 1 

121 M 77 0.10 10.80 107.00 5 

122 F 74 0.69 27.66 46.20 5 

123 F 82 0.63 24.33 35.90 4 

124 F 21 1.10 34.47 21.80 4 

125 F 30 2.29 35.76 27.00 3 

126 M 60 0.24 28.61 56.70 7 

127 F 47 0.54 22.66 34.10 8 
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Continuação TABELA SUPLEMENTAR S1 

Paciente Gênero 
Idade 

(anos) 

Malondialdeídeo 

(uM/L) 

Proteínas carboniladas 

(uM/L) 
Vitamina D 

Inc. Sol./Dieta 

(1 - 8) 

128 M 82 0.58 23.90 42.60 8 

129 F 50 0.37 19.33 35.40 6 

130 M 36 0.55 17.61 32.40 8 

131 F 26 0.63 28.90 31.00 7 

132 F 70 0.33 19.61 30.80 6 

133 M 79 0.78 24.04 35.50 6 

134 F 60 0.52 29.85 33.50 6 

135 M 77 0.63 11.14 55.30 8 

136 F 57 0.60 29.66 30.00 8 

137 F 70 1.75 59.95 22.00 4 

138 F 37 0.71 32.52 34.70 5 

139 F 60 3.15 61.80 19.70 3 

140 F 70 0.22 29.71 37.30 7 

141 M 76 0.09 24.52 38.80 8 

142 F 82 0.52 12.76 51.40 6 

143 F 45 1.36 51.04 20.40 4 

144 F 84 0.69 14.33 40.40 5 

145 F 22 0.63 15.52 36.60 5 

146 F 60 1.87 40.23 26.20 4 

147 F 54 2.38 39.14 21.60 1 

148 F 53 0.47 19.14 38.30 6 

149 F 75 0.92 60.28 23.30 4 

150 F 67 0.37 16.71 36.00 8 

151 M 42 0.67 12.95 44.20 8 

152 F 75 0.25 11.90 39.40 6 

153 M 27 0.15 17.90 56.00 5 

154 F 64 0.48 31.57 35.10 7 

155 M 83 1.37 64.38 23.70 3 

156 F 83 0.48 28.61 30.20 5 

157 F 60 1.23 34.28 22.90 4 

158 F 87 0.39 28.19 57.20 7 

159 M 65 1.76 46.85 25.50 2 

160 F 45 0.07 31.90 67.60 7 

161 M 55 0.47 30.42 36.60 8 

162 F 67 0.57 25.14 39.40 5 

163 F 62 0.69 29.57 37.10 7 

164 F 72 0.31 26.09 34.50 5 

165 F 21 0.40 24.71 33.60 6 

166 F 78 0.90 62.23 18.20 4 

167 F 48 0.49 23.10 54.10 8 

168 F 39 0.60 16.00 50.30 6 

169 F 56 0.24 31.23 42.30 5 

170 F 38 0.51 29.23 42.60 8 

171 F 89 0.35 31.90 45.10 4 

172 F 72 0.33 19.90 49.70 7 
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Continuação TABELA SUPLEMENTAR S1 

Paciente Gênero 
Idade 

(anos) 

Malondialdeídeo 

(uM/L) 

Proteínas carboniladas 

(uM/L) 
Vitamina D 

Inc. Sol./Dieta 

(1 - 8) 

173 F 61 0.77 34.04 29.30 5 

174 F 80 0.31 31.33 54.70 6 

175 M 67 0.74 27.14 41.30 5 

176 M 73 0.53 25.21 34.30 5 

177 M 67 0.30 24.83 37.00 4 

178 F 81 0.12 25.01 33.00 7 

179 M 45 2.37 57.80 19.20 1 

180 F 72 1.46 42.25 22.40 4 

181 M 52 0.11 14.47 55.00 5 

182 M 68 1.40 39.54 22.70 4 

183 F 68 2.35 58.33 19.00 4 

184 F 76 0.98 43.76 28.00 4 

185 M 85 0.21 30.97 33.20 8 

186 F 35 0.75 39.64 26.40 4 

187 M 70 0.86 43.19 29.50 2 

188 F 38 0.71 30.38 31.10 8 

189 F 74 0.47 12.65 47.20 5 

190 F 59 0.63 25.00 34.60 7 

191 F 50 0.57 22.90 30.70 8 

192 F 47 0.42 13.39 32.70 5 

193 M 64 1.85 60.63 29.20 4 

194 M 68 0.31 29.80 70.00 8 

195 F 65 0.66 32.75 38.70 8 

196 M 60 0.34 27.54 36.00 5 

197 F 23 0.30 31.36 30.60 5 

198 M 28 0.94 34.21 25.70 1 

199 F 82 0.38 27.50 46.80 6 

200 M 69 0.57 17.09 41.70 5 

201 F 57 0.16 11.80 64.70 7 

202 M 66 0.52 29.04 31.50 8 

203 M 65 0.47 12.19 71.60 7 

204 F 53 0.34 22.90 39.80 5 

205 F 51 0.95 42.76 18.60 4 

206 M 74 0.68 13.54 43.60 5 

207 M 83 0.88 53.95 18.90 3 

208 F 50 0.57 25.50 39.80 8 

209 M 72 0.45 24.14 37.00 7 

210 F 36 2.24 37.79 25.10 2 

211 M 82 0.27 15.67 42.10 5 

212 F 53 0.45 28.77 33.60 6 
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APÊNDICE C 
 

   

TABELA SUPLEMENTAR S2: Incidência solar média anual e taxa de mortalidade por doenças 

aPaís 

bInc. solar Câncer D. Coronariana Diabetes Mellitus Hipertensão Esclerose múltipla Parkison 

(kWh/m2/dia)  Taxa de mortalidade (100.000 habitantes) 

Afghanistan 5.09 115.93 193.21 32.89 26.97 0.31 0.81 

Albania 4.35 126.91 182.14 6.91 13.01 0.83 1.58 

Algeria 4.66 76.81 132.18 62.39 32.63 0.40 0.48 

Angola 5.50 82.48 120.88 39.36 26.66 0.35 3.17 

Arab Emirates 5.69 79.69 164.56 35.35 21.33 0.04 1.50 

Argentina 5.00 134.18 93.87 18.24 16.45 0.25 2.12 

Armenia 4.27 229.84 323.68 34.90 17.93 0.18 0.22 

Australia 4.72 119.53 54.89 11.05 4.67 0.49 3.36 

Austria 3.20 132.13 82.70 15.84 21.68 0.79 4.18 

Azerbaijan 3.92 112.63 254.83 14.60 16.88 0.04 0.20 

Bahamas 5.39 105.93 88.85 43.27 41.53 0.24 3.31 

Bahrain 5.60 67.34 85.45 84.68 9.90 1.11 1.55 

Bangladesh 4.59 83.07 53.53 28.66 17.92 0.12 0.99 

Barbados 6.10 147.40 53.29 44.94 11.81 0.30 3.21 

Belarus 2.85 123.96 345.59 1.95 7.78 0.46 0.90 

Belgium 2.90 142.12 49.87 8.03 3.78 1.12 4.15 

Belize 5.01 79.35 78.74 62.83 14.28 0.00 1.76 

Benin 5.09 77.74 113.55 44.04 20.40 0.30 4.18 

Bhutan 4.70 76.18 82.09 32.10 17.52 0.15 1.58 

Bolivia 5.71 101.75 110.96 42.96 18.05 0.16 1.79 

Bosnia/Herzeg 3.48 111.95 129.33 15.70 5.33 0.45 1.05 

Botswana 5.79 80.71 74.33 57.09 49.18 0.28 2.68 

Brazil 4.80 118.94 74.74 39.74 33.67 0.20 1.88 

Brunei 5.19 83.64 101.36 60.46 8.25 0.00 0.53 

Bulgaria 3.72 139.82 188.45 13.43 32.23 0.47 1.58 

Burkina Faso 5.61 82.18 111.03 54.82 18.18 0.26 2.80 

Burundi 4.98 126.60 77.15 36.61 20.72 0.36 2.34 

Cambodia 5.04 97.77 81.89 14.04 13.56 0.05 0.30 

Cameroon 5.08 68.16 93.85 48.83 17.84 0.26 3.68 

Canada 3.50 129.21 56.36 11.01 4.08 0.97 3.09 

Cape Verde 6.09 61.30 64.89 22.58 13.58 0.00 2.91 

Central Africa 5.31 75.67 79.07 22.17 17.13 0.21 1.95 

Chad 5.84 81.22 93.49 41.61 15.60 0.27 3.17 

Chile 5.19 119.73 39.58 15.72 18.51 0.15 3.05 

China 3.75 143.55 99.44 14.80 16.46 0.11 0.74 

Colombia 5.08 90.71 79.44 16.50 14.47 0.18 0.62 

Comoros 6.08 94.66 75.40 42.01 19.07 0.19 2.29 
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Congo 4.47 66.00 111.88 31.82 22.31 0.26 2.72 

Costa Rica 4.80 113.76 69.00 20.06 20.34 0.13 1.92 

Cote D Ivoire 4.84 93.50 98.02 49.73 16.10 0.31 3.26 

Croatia 3.62 169.98 124.58 14.04 17.55 0.70 2.94 

Cuba 5.22 138.34 94.18 16.35 17.55 0.33 2.75 

Cyprus 5.28 95.72 60.92 24.14 15.93 0.14 1.46 

Czech Republic 2.90 147.97 148.26 11.86 11.23 0.63 0.67 

Denmark 2.94 165.15 44.79 13.73 9.39 1.58 2.95 

Djibouti 6.13 78.59 75.40 40.52 16.83 0.15 2.50 

Dominican Rep. 5.08 97.72 110.75 25.25 20.26 0.09 1.27 

Dr Congo 5.05 99.91 104.11 31.08 23.85 0.24 3.01 

Ecuador 4.42 108.35 65.79 26.55 19.26 0.09 1.81 

Egypt 5.53 116.77 186.36 12.55 37.45 0.05 0.12 

El Salvador 5.92 111.19 112.45 39.72 9.66 0.17 0.76 

Equatorial Guinea 4.47 73.91 133.30 39.10 23.55 0.17 3.85 

Eritrea 5.92 80.93 79.82 39.95 21.78 0.31 3.28 

Estonia 2.82 149.98 144.06 5.77 73.73 0.86 2.25 

Ethiopia 5.97 80.86 36.10 22.62 13.55 0.17 2.30 

Fiji 5.44 95.46 207.72 146.53 8.18 0.12 0.77 

Finland 2.66 110.50 94.14 4.66 10.32 0.82 4.66 

France 3.80 146.80 29.97 8.78 7.36 0.68 3.67 

Gabon 4.68 51.06 87.31 28.79 18.03 0.09 2.47 

Gambia 5.70 56.31 86.46 44.84 15.77 0.18 2.78 

Georgia 3.76 105.94 225.80 8.81 19.85 0.05 0.16 

Germany 2.84 131.38 62.93 11.43 15.05 0.90 3.32 

Ghana 5.21 73.55 96.73 36.81 20.93 0.22 3.16 

Greece 4.49 123.71 94.82 6.20 6.93 0.50 1.54 

Guatemala 5.31 105.78 66.50 41.57 6.88 0.12 1.18 

Guinea 5.34 77.94 94.03 40.35 16.41 0.17 3.37 

Guinea-Bissau 5.60 75.49 108.36 47.39 22.09 0.09 3.69 

Guyana 4.90 142.98 217.39 128.59 56.26 1.86 2.78 

Haiti 5.47 95.86 94.49 72.13 35.59 0.79 1.80 

Honduras 5.08 102.27 110.88 15.55 11.68 0.32 0.83 

Hungary 3.36 194.50 172.66 13.01 34.50 0.60 1.70 

Iceland 2.12 128.56 61.92 6.00 9.79 0.88 4.56 

India 5.33 70.23 138.36 25.40 18.52 0.08 0.38 

Indonesia 4.80 106.37 82.30 58.79 25.26 0.08 0.75 

Iran 4.89 92.75 179.57 16.34 26.38 0.30 0.76 

Iraq 4.97 101.27 187.65 40.38 26.29 0.25 0.72 
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Ireland 2.54 129.22 77.66 7.24 3.52 0.53 4.22 

Israel 5.62 116.70 42.78 22.91 8.65 0.24 2.34 

Italy 4.33 124.73 48.48 13.13 17.81 0.48 2.72 

Jamaica 5.75 125.95 77.16 76.62 38.48 0.11 2.29 

Japan 3.68 113.68 30.36 4.37 1.88 0.04 1.52 

Jordan 5.17 101.94 131.70 53.14 34.94 0.40 1.00 

Kazakhstan 3.85 156.70 358.86 9.99 19.98 0.24 0.43 

Kenya 5.82 131.03 53.61 32.39 12.49 0.21 2.57 

Kuwait 5.54 67.67 113.15 23.32 14.27 0.11 1.10 

Kyrgyzstan 4.28 97.22 354.50 9.39 9.40 0.06 0.22 

Laos 4.77 129.16 135.32 27.80 20.37 0.06 0.45 

Latvia 2.93 166.71 215.40 22.07 28.91 0.70 0.78 

Lebanon 5.35 94.76 132.65 16.04 11.08 0.13 0.53 

Lesotho 5.52 69.04 61.18 71.36 38.92 0.26 1.84 

Liberia 4.71 77.98 68.54 33.51 12.79 0.20 2.61 

Libya 5.25 83.90 149.04 36.24 20.11 0.21 0.80 

Lithuania 2.88 150.11 212.70 4.85 11.50 0.82 1.82 

Luxembourg 2.99 132.04 33.93 6.82 3.57 0.54 3.32 

Macedonia 3.79 150.36 77.57 26.46 20.45 0.41 1.87 

Madagascar 5.41 118.83 89.77 21.06 17.95 0.16 1.67 

Malawi 5.47 94.92 77.56 26.34 21.31 0.16 1.98 

Malaysia 4.81 95.67 150.11 23.59 8.54 0.04 2.49 

Maldives 5.82 67.07 92.87 13.31 8.27 0.00 0.96 

Mali 5.71 88.72 118.56 49.85 21.38 0.26 4.16 

Malta 5.28 124.33 87.92 9.11 2.92 0.33 3.73 

Mauritania 5.94 60.82 76.62 36.50 14.53 0.20 2.99 

Mauritius 5.78 83.79 86.46 173.63 38.18 0.00 0.71 

Mexico 5.45 71.75 79.13 89.56 21.62 0.32 1.17 

Moldova 3.37 137.98 336.63 8.16 23.54 0.29 0.16 

Mongolia 3.92 181.43 261.15 6.46 21.77 0.26 0.27 

Montenegro 3.89 158.24 122.02 12.02 2.30 0.76 0.67 

Morocco 5.18 94.25 107.05 110.57 30.10 0.50 1.78 

Mozambique 5.18 91.81 41.67 30.67 15.08 0.28 2.44 

Myanmar 4.93 117.63 81.69 37.65 23.80 0.07 0.67 

Namibia 5.64 58.10 66.31 55.37 43.20 0.15 1.85 

Nepal 5.18 73.26 97.85 29.96 20.77 0.17 1.13 

Netherlands 2.93 157.60 34.53 8.99 3.90 0.94 4.04 

New Guinea 5.06 133.96 50.34 96.50 8.66 0.14 0.99 

New Zealand 4.00 120.28 62.78 11.71 5.43 0.82 2.83 

Nicaragua  5.75 91.44 121.30 43.99 20.95 0.16 1.21 

Niger 6.37 53.01 89.61 38.64 14.33 0.23 4.04 

Nigeria 5.10 88.45 77.49 42.95 13.62 0.23 3.49 

North Korea 3.96 146.60 98.75 15.46 16.09 0.18 1.11 
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Norway 2.63 132.12 56.96 8.64 4.57 1.62 3.03 

Oman 5.72 57.66 110.48 76.61 17.83 0.12 0.93 

Pakistan 5.19 84.74 110.65 39.65 22.06 0.17 1.16 

Panama 4.80 93.69 65.55 28.16 12.76 0.12 2.17 

Paraguay 4.87 105.47 89.76 45.98 17.41 0.12 1.02 

Peru 5.58 108.21 56.73 12.54 7.57 0.09 1.33 

Philippines 4.88 93.53 161.43 60.44 38.20 0.06 0.72 

Poland 2.84 159.68 136.72 10.07 13.89 1.05 0.93 

Portugal 4.55 137.05 35.56 19.26 7.64 0.28 2.26 

Qatar 5.32 76.22 72.89 52.34 3.48 0.92 4.17 

Romania 3.48 148.98 139.54 6.52 70.05 0.31 0.95 

Russia 2.91 155.28 320.40 4.65 9.04 0.28 0.37 

Rwanda 4.94 117.06 69.98 33.38 18.38 0.23 2.68 

Saudi Arabia 5.87 60.20 165.67 35.61 22.36 0.17 1.13 

Senegal 5.98 67.48 58.24 52.03 11.66 0.24 4.55 

Serbia 3.55 180.02 97.82 23.86 27.33 1.08 3.43 

Sierra Leone 5.08 72.05 115.75 63.29 21.11 0.36 3.00 

Singapore 4.56 107.64 65.19 3.90 6.80 0.03 0.16 

Slovakia 3.03 145.47 214.98 6.93 2.78 0.50 0.77 

Slovenia 3.49 161.12 52.80 3.76 10.38 1.15 2.20 

Solomon ISL 5.39 96.72 72.46 92.47 7.58 0.00 0.96 

Somalia 6.07 110.81 50.08 27.17 11.85 0.18 1.54 

South Africa 5.42 106.16 79.23 91.67 44.83 0.15 2.26 

South Korea 4.02 117.97 26.39 16.01 8.23 0.04 3.88 

South Sudan 5.56 104.87 59.80 34.02 16.93 0.27 2.57 

Spain 4.46 127.46 41.62 9.86 10.01 0.34 3.30 

Sri Lanka 5.60 64.88 154.65 47.87 12.95 0.07 0.61 

Sudan 6.16 78.96 56.31 31.90 15.94 0.24 2.45 

Suriname 5.09 81.83 48.27 38.58 24.13 0.00 0.23 

Swaziland 4.84 76.63 62.63 69.32 39.53 0.13 2.36 

Sweden 2.86 119.77 71.31 9.68 10.38 0.94 2.63 

Switzerland 3.34 111.78 47.54 7.67 15.52 1.11 4.02 

Syria 4.91 105.49 210.64 9.25 12.46 0.17 0.37 

Tajikistan 4.71 86.97 281.03 18.04 15.99 0.08 0.24 

Tanzania 5.66 86.80 54.00 45.18 17.38 0.24 2.74 

Thailand 5.03 104.57 87.08 26.11 9.04 0.03 0.12 

Timor-Leste 6.11 146.54 131.17 26.20 19.18 0.00 0.26 

Togo 5.19 85.20 85.24 38.98 15.44 0.21 3.17 

Trinidad/Tobago 5.76 138.14 134.53 128.40 36.78 0.26 3.78 

Tunisia  4.67 72.17 151.38 29.36 19.00 0.22 0.72 

Turkey 4.30 131.92 140.53 12.61 16.24 0.31 0.71 

Turkmenistan 4.39 110.05 461.09 21.57 19.14 0.23 0.32 

Uganda 5.43 124.45 67.64 39.88 19.45 0.28 3.25 
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aDados de taxa de mortalidade por doenças específicas em 172 países, disponíveis no 

repositório “World Life Expectancy” 

bIncidência solar maior do que 5 kWh/m2/dia foi considerada como elevada, enquanto que 

menor do que 5 kWh/m2/dia foi considerada como baixa. 
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Ukraine 3.31 127.25 384.18 3.34 8.15 0.35 0.41 

United Kingdom 2.64 140.07 60.10 4.91 4.50 1.34 4.37 

United States  4.42 130.74 77.97 14.78 14.64 0.94 4.51 

Uruguay 4.61 161.76 57.30 12.74 10.99 0.37 3.90 

Uzbekistan 4.49 74.84 362.62 22.10 17.95 0.04 0.21 

Venezuela 5.39 91.39 99.94 42.02 21.03 0.18 0.99 

Viet Nam 4.60 110.13 45.28 17.08 11.01 0.04 0.88 

Yemen 6.23 67.93 157.92 29.17 21.69 0.21 0.55 

Zambia 5.76 96.31 68.91 35.64 18.39 0.25 2.16 

Zimbabwe 5.71 209.92 41.17 21.50 31.49 0.08 1.40 
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