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RESUMO 

 

A hipovitaminose D tem sido um achado frequente em indivíduos com insuficiência 

cardíaca (IC), entretanto são escassos os estudos em regiões de alta incidência 

solar. O objetivo desse estudo foi avaliar o status de vitamina D e os seus fatores 

associados em indivíduos com IC residentes em uma região ensolarada. Trata-se de 

um estudo do tipo transversal realizado com 70 indivíduos adultos e idosos 

diagnosticados com IC, conforme o sistema de pontos de Boston e pelos critérios de 

Framingham, confirmado por meio do ecodopplercardiograma. Foram avaliados 

dados clínicos, bioquímicos, antropométricos, dietéticos, fototipo de pele, exposição 

solar e prática de atividade física. A 25-hidroxivitamina D (25OHD) foi analisada pelo 

método de imunoensaio de eletroquimioluminescência. Os indivíduos foram 

agrupados de acordo com as concentrações de 25OHD em “suficientes” (≥30ng/mL) 

e “hipovitaminose D” (<30ng/mL). Foram realizadas comparações das variáveis 

entre os grupos por meio de testes estatísticos apropriados. Correlações entre as 

concentrações da 25OHD e as variáveis contínuas foram avaliadas pelo coeficiente 

(r) de Pearson ou Spearman. A relação entre as variáveis independentes e a 

concentração de 25OHD foi estabelecida de forma ajustada utilizando-se o modelo 

de regressão linear generalizado. Os indivíduos apresentaram idade média de 53 

(15) anos, com predominância do sexo masculino (64,3%). A concentração média da 

25OHD foi de 40,1 (12,4) ng/mL, identificando-se 24,3% de hipovitaminose D. Foi 

observado uma frequência significativamente maior de indivíduos do sexo feminino 

no grupo hipovitaminose D [Odds Ratio (OR)=7,38; p=0,001]. Os participantes que 

apresentavam IC de etiologia isquêmica tiveram maior risco para hipovitaminose D 

(OR=3,97; p=0,03), bem como aqueles com PTHi elevado (>67pg/mL) (OR=3,39; 

p=0,034). Os indivíduos que não usavam os medicamentos anti-hipertensivos da 

classe dos antagonistas dos receptores da angiotensina II / inibidores da enzima 

conversora da angiotensina (ARA / IECA) e aqueles que usavam antiagregante 

plaquetário tinham uma chance significativamente maior de apresentar 

hipovitaminose D (OR = 11,14, p = 0,015 e OR = 5,81, p = 0,003, respectivamente). 

Correlações significativas foram identificadas entre a 25OHD e albumina (r=0,365; 

p=0,015), cálcio total (r=0,266; p=0,026), hemoglobina (r=0,249; p=0,037), TGP 

(r=0,366; r=0,002) e PTHi (r= -0,255; p=0,033). A análise do modelo de regressão 

ajustado para a 25OHD apontou o sexo como um preditor independente das 



concentrações de 25OHD, registrando-se maiores concentrações 25OHD no sexo 

masculino comparado com o feminino (β=7,78; p=0,005). A classificação funcional 

conforme New York Heart Association (NYHA) também demonstrou ser um preditor 

independente, identificando-se que os indivíduos em classe funcional NYHA I 

apresentaram concentrações maiores de 25OHD quando comparado aos de classe 

NYHA III/IV (β=8,23; p=0,032). Conclui-se que a maioria dos indivíduos com IC 

residentes em uma região ensolarada apresentaram concentração de 25OHD 

suficiente. O sexo e a classificação funcional foram variáveis apontadas como 

preditoras independentes de 25OHD. 

 

Palavras-chave: insuficiência cardíaca, vitamina D, deficiência de vitamina D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Hypovitaminosis D has been a frequent finding in individuals with heart failure (HF), 

however studies in regions with high solar incidence are scarce. The aim of this study 

was to evaluate the vitamin D status and its associated factors in individuals with HF 

living in a sunny region. This cross-sectional study was conduced with 70 adult and 

elderly individuals diagnosed with HF, according to the Boston points system and the 

Framingham criteria, confirmed by the Doppler echocardiogram. Clinical, 

biochemical, anthropometric, dietetic data, skin phototype, sun exposure and 

physical activity were evaluated. 25-hydroxyvitamin D (25OHD) was analyzed by 

electrochemiluminescence immunoassay method. Subjects were agruped according 

to 25OHD concentrations in "sufficient" (≥30ng / mL) and "hypovitaminosis D" (<30ng 

/ mL). Comparisons of the variables between groups were performed using 

appropriate statistical tests. Correlations between 25OHD concentrations and 

continuous variables were assessed by the Pearson or Spearman coefficient (r). The 

relationship between the independent variables and the 25OHD concentration was 

adjusted accordingly using the generalized linear regression model. The individuals 

had a mean age of 53 (15) years, predominantly male (64.3%). The mean 

concentration of 25OHD was 40.1 (12.4) ng / mL, with 24.3% of hypovitaminosis D. A 

significantly higher frequency of females was observed in the hypovitaminosis D 

group [Odds Ratio (OR) = 7.38; p = 0.001]. Participants who presented HF with 

ischemic etiology had a higher risk for hypovitaminosis D (OR = 3.97, p = 0.03), as 

well as those with high PTHi (> 67pg / mL) (OR = 3.39, p = 0.034 ). Subjects who did 

not use angiotensin II receptor antagonists / angiotensin converting enzyme inhibitors 

(ARA / ACEI) and those using platelet antiplatelet drugs had a significantly higher 

chance for hypovitaminosis D (OR = 11.14, p = 0.015 and OR = 5.81, p = 0.003, 

respectively). Significant correlations were found between 25OHD and albumin (r = 

0.365, p = 0.015), total calcium (r = 0.266, p = 0.026), hemoglobin (r = 0.249, p = 

0.037), TGP 0.002) and PTHi (r = -0.255, p = 0.033). Analysis of the regression 

model adjusted for 25OHD showed that sex is an independent predictor of 25OHD 

concentrations, with 25OHD concentrations being higher in males compared to 

females (β = 7.78, p = 0.005). The New York Heart Association (NYHA) functional 

classification also proved to be an independent predictor, and NYHA I subjects were 

found to have 25OHD concentrations higher when compared to NYHA class III / IV (β 



= 8.23; p = 0.032). It was concluded that the majority of individuals with HF residing 

in a sunny region had sufficient 25OHD status. Sex and functional classification are 

independent predictors of 25OHD. 

 

Key words: heart failure, vitamin D, vitamin D deficiency.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome caracterizada pela 

disfunção, e consequente incapacidade do coração em atender as demandas 

circulatórias do organismo1. Com uma prevalência esperada de 23,6 milhões de 

casos em todo o mundo até 2030, a IC apresenta elevada mortalidade e morbidade2, 

e sua fisiopatologia envolve disturbios metabólicos, com complexas interações 

imunológicas e neuroendócrinas, que podem afetar negativamente o metabolismo 

dos tecidos, comprometendo o compartimento musculoesquelético, adiposo e 

ósseo3. 

Os sintomas clássicos da IC são a dispneia e a fadiga que, a depender da 

intensidade, podem limitar a tolerância ao exercício, com consequente redução da 

capacidade funcional1. A anorexia, a saciedade precoce e a ascite também são 

sinais e sintomas frequentes em indivíduos com IC, que somados a má absorção, a 

inflamação crônica e o desequilíbrio catabólico/anabólico, tornam-os mais 

suscetíveis à má nutrição4,5.  

Dentro desse contexto, a vitamina D se destaca por seu relevante papel 

como mediador da homeostase do cálcio e do fósforo6 e por seu envolvimento em 

mecanismos cruciais para o desenvolvimento e progressão da IC, como a hipertrofia 

ventricular, o remodelamento da matriz extracelular cardíaca, a fibrose, a função 

contrátil, a ativação neuro-hormonal e a inflamação7. A presença do receptor 

específico (vitamin D receptor – VDR) e das enzimas envolvidas no metabolismo da 

vitamina D em tecidos do sistema cardiovascular reforça a sua importância na 

função cardíaca8.  

Baixas concentrações da vitamina D na IC são preocupantes, pois se 

associam à maior atividade de renina plasmática, inflamação, elevadas 

concentrações de peptídeos natriuréticos e paratormônio (PTH), bem como à 

redução da capacidade funcional, da função renal, e ainda à maior gravidade da IC, 

com influência no aumento da frequência de internações e mortalidade9–12. 

Altas prevalências de hipovitaminose D tem sido um achado frequente em 

indivíduos com IC, alcançando percentuais de 79,6% nos Estados Unidos13 e 47% 

em um estudo pontual realizado no Brasil14. Considerando que as principais fontes 

da vitamina D são a produção endógena induzida por raios ultravioleta-B (UVB) e a 

ingestão dietética de alimentos fonte15, alguns fatores inerentes à IC, como a baixa 
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tolerância ao exercício e a má nutrição, podem estar contribuindo para esses 

achados16,17. 

Tendo em vista que os indivíduos com IC parecem apresentar um maior 

risco para o desenvolvimento da hipovitaminose D, torna-se importante avaliar a 

vitamina D não somente frente os aspectos clínicos da IC, mas também considerar 

os fatores diretamente envolvidos no status da vitamina D, como: (1) a idade, uma 

vez que se observa redução na capacidade de síntese cutânea da vitamina com o 

envelhecimento; (2) o uso de bloqueador solar e o nível de exposição solar, já que 

para a síntese endógena se faz necessária a exposição da pele aos raios UVB; (3) o 

fototipo da pele, considerando que quanto mais melanina maior a dificuldade de 

penetração do raio UVB; (4) a ingestão alimentar e dietética de vitamina D; (5) o 

período sazonal e a incidência solar da região onde se reside, sabendo-se que há 

menor incidência de raios solares no período do inverno e em maiores latitudes18. 

Ressalta-se, sobretudo, a importância de se avaliar o status de vitamina D 

de indivíduos com IC residentes de uma região ensolarada, considerando a 

escassez de dados em regiões de alta incidência solar. Assim, o posicionamento 

geográfico do estado do Rio Grande do Norte se destaca, uma vez que suas cidades 

situam-se entre o 05º e o 06º de latitude sul, possibilitando um índice ultravioleta 

(IUV) elevado na cidade do Natal, por exemplo19.  

Portanto, esse estudo visa avaliar a vitamina D frente os aspectos clínicos 

da IC e elucidar os fatores possivelmente associados ao seu status, sendo útil no 

direcionamento de condutas interprofissionais que busquem prevenir complicações 

decorrentes da hipovitaminose D em indivíduos com IC residentes de uma região 

ensolarada. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o status de vitamina D e os fatores associados em indivíduos com IC 

residentes de uma região ensolarada. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar fatores clínicos, antropométrico, dietéticos, bioquímicos, atividade 

física, exposição solar e fototipo de pele de indivíduos com IC;  

 Analisar as concentrações de 25OHD e a frequência de hipovitaminose D dos 

indivíduos com IC;  

 Identificar a prevalência de inadequação da ingestão dietética de vitamina D; 

 Identificar as associações entre a da 25OHD e os parâmetros clínicos, 

bioquímicos, antropométrico, dietéticos e de exposição solar, bem como o 

fototipo de pele e atividade física. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA: ASPECTOS GERAIS E FISIOPATOLÓGICOS 

 

A IC é considerada um problema de saúde pública, principalmente por 

sua elevada mortalidade e morbidade, estimando-se que acometa 23,6 milhões de 

pessoas em todo o mundo até 20302. Em países desenvolvidos tem sido 

considerada uma epidemia, pois cerca de 1-2% da sua população adulta e mais de 

10% dos indivíduos acima dos 70 anos apresentam IC20. Embora sejam escassas as 

informações em relação aos países em desenvolvimento, dados do Ministério da 

Saúde do Brasil revelam que, no ano de 2015, a IC foi responsável por 27.434 

óbitos21 e por 205.824 internações em 201722. 

A IC é uma síndrome clínica complexa, caracterizada por anormalidades 

cardíacas estruturais e/ou funcionais, com prejuízo do enchimento ventricular ou da 

ejeção do sangue, resultando em redução do débito cardíaco e/ou pressões 

intracardíacas elevadas em repouso e durante o estresse1,20. Alguns exames são 

importantes para a avaliação e diagnóstico da IC, com destaque para a radiografia 

do tórax, o ecocardiograma, a dosagem do peptídio natriurético tipo B (BNP) e da 

fração N-terminal do pró-BNP (NT-proBNP). Apesar dos testes laboratoriais e de 

imagem existentes, uma anamnese cuidadosa contendo o histórico e o exame físico 

continuam sendo as ferramentas principais para o diagnóstico e acompanhamento 

da IC1.  

Entre as possíveis origens da IC estão a doença arterial coronariana, 

infarto do miocárdio, hipertensão arterial, diabetes mellitus, cardiomiopatia dilatada 

primária, cardiomiopatia alcoólica, doença valvar reumática, doença de Chagas, 

lúpus, endomiocardiofibrose e doenças de base genética23. Quanto à estrutura e 

função cardíaca, a IC pode estar relacionada à desordens do pericárdio, endocárdio, 

válvulas cardíacas, ritmo cardíaco e de condução, porém geralmente é observada 

uma anormalidade no miocárdio, que causa disfunção do ventrículo esquerdo (VE)20. 

As principais manifestações clínicas da IC são a dispneia, a fadiga, que a 

depender do grau, pode limitar a tolerância ao exercício e restringir atividades 

habituais. Outro sintoma característico é a retenção hídrica, que pode levar à 

congestão pulmonar e/ou esplâncnica e edema periférico20. A gravidade sintomática 

e o nível de tolerância ao exercício têm sido avaliados de acordo com a classificação 
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proposta pelo New York Heart Association (NYHA), em que os indivíduos são 

estratificados em classes funcionais de I – IV (Quadro 1). A classe I indica a 

capacidade da realização de atividades cotidianas sem o surgimento de sintomas, 

enquanto que no outro extremo, a classe IV corresponde à presença de sintomas 

mesmo em repouso e à incapacidade de executar qualquer atividade física sem que 

haja desconforto. Portanto, essa classificação se torna útil na avaliação do risco de 

hospitalizações e mortalidade decorrentes da IC1  

 

Quadro 1. Classificação funcional da New York Heart Association com 

base na gravidade dos sintomas e atividade física 

Classe I Nenhuma limitação de atividade física. Atividades físicas cotidianas 

não causam dispneia, fadiga ou palpitação. 

Classe II Ligeiras limitações de atividade física. Confortável em repouso, 

mas a atividade física cotidiana resulta em dispneia, fadiga ou 

palpitações. 

Classe III Acentuada limitação de atividade física. Confortável em repouso, 

mas menos que a atividade física cotidiana resulta em dispneia, 

fadiga ou palpitações. 

Classe IV Incapaz de realizar qualquer atividade física sem desconforto. 

Sintomas em repouso podem estar presentes. Se qualquer 

atividade física for realizada, o desconforto aumenta. 

 

A terminologia utilizada para descrever a IC tem sido dada pela medição 

da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), podendo se apresentar reduzida 

(insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida - ICFEr) quando a FEVE é 

abaixo de 40% ou preservada (insuficiência cardíaca com fração de ejeção 

preservada - ICFEp) quando a FEVE é maior que 50%. Para classificar aqueles com 

FEVE compreendida entre 40-49%, uma nova subcategoria foi criada, denominada 

insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária (ICFEi), no entanto é 

necessário o aprofundamento das pesquisas para compreensão das características 

subjacentes, fisiopatologia e tratamento dos indivíduos que estão incluídos nesse 

grupo20.  

A fisiopatologia que envolve a síndrome difere a depender do tipo de IC, 

no entanto, os mecanismos que envolvem ICFEr estão melhor definidos. Nesse 
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caso, o estresse gerado inicialmente por uma injúria, como a isquemia, infecção ou 

toxicidade, acarreta em perda dos cardiomiócitos, levando as alterações na matriz 

extracelular e ativação de mecanismos compensatórios que culminam em indução 

do remodelamento ventricular24,25. Por outro lado, a ICFEp tem seu início no estado 

inflamatório sistêmico induzido por comorbidades como excesso de peso/obesidade, 

hipertensão arterial, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva, anemia e doença 

renal crônica (DRC). Essa inflamação sistêmica afeta o endotélio, gerando 

inflamação local e estresse oxidativo, com consequente disfunção do miocárdio e 

remodelamento cardíaco. Apesar da base fisiopatológica da ICFEp não ser tão bem 

compreendida quanto a da ICFEr, a ativação neuro-hormonal é uma característica 

das duas situações26. 

A resposta neuro-hormonal é ativada mediante a falha cardíaca e envolve 

a estimulação do sistema nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina-

aldosterona (SRAA), da endotelina, adrenalina, hormônio do crescimento, cortisol, 

fator de necrose tumoral, prostaglandinas, substância P, adrenomedulina e 

peptídeos natriuréticos24. Como resposta à estimulação neuro-hormonal, os 

mecanismos compensatórios surgem na tentativa de manter o controle homeostático 

da pressão arterial, a perfusão tecidual e a condição hemodinâmica. Esses 

mecanismos levam a hipertrofia do miocárdio, a fim de compensar o aumento da 

carga de trabalho; retenção de sódio e água para melhorar a pré-carga ventricular; 

aumento da frequência cardíaca e da função contrátil. 

 Apesar de esses processos serem um modo de manter a função 

cardíaca normal, gera-se um ciclo vicioso, que tende a causar maior prejuízo ao 

miocárdio e provocar alterações tissulares, acarretando no remodelamento da 

estrutura cardíaca e em dano secundário aos componentes do sistema 

cardiovascular27. As anormalidades agudas ou crônicas da função cardíaca podem 

também levar à lesão ou disfunção renal, o que tem sido denominado de síndrome 

cardiorenal. Portanto, devido à estreita relação funcional entre o coração e o rim, 

frequentemente se evidencia a coexistência de doenças cardíacas e renais, e que a 

presença de uma, influencia no estabelecimento da outra28. 

Adicionalmente, a intensa ativação neuro-hormonal, inflamatória e o 

desequilíbrio catabólico/anabólico envolvidos na IC podem ainda comprometer a 

composição corporal, com perda de massa músculo-esquelética, óssea e adiposa. 

Destaca-se que, diante da fisiologia integrada dos compartimentos corporais, as 
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mudanças na composição corporal acabam levando ao mau prognóstico na IC3. 

Somando-se a isto, a perda de apetite, a má absorção, a necessidade de restrição 

do sódio da dieta, o uso de medicamentos e os fatores psicológicos contribuem para 

o agravamento da desnutrição na IC5. 

Um estudo conduzido por Song e Kang29 verificou que 51% dos 

participantes apresentaram ingestão inadequada de pelo menos três micronutrientes 

de quinze analisados, sendo as inadequações do cálcio, magnésio e vitamina D as 

mais evidentes. Os autores identificaram que os indivíduos com o maior número de 

deficiências apresentaram, de modo independente, menor qualidade de vida e 

menor tempo de sobrevida, demonstrando a importância da adequada ingestão de 

nutrientes por esse público. 

 

3.2  VITAMINA D: FONTES, RECOMENDAÇÕES, METABOLISMO E FUNÇÕES 

 

A vitamina D é um termo que se refere a duas moléculas secosteroides, a 

vitamina D2 (ergocalciferol) e D3 (colecalciferol), diferindo uma da outra quanto as 

suas estruturas de cadeia lateral30. A vitamina D3 é produzida endogenamente por 

alguns animais e se dá a partir da fotoconversão cutânea do 7-deidrocolesterol, 

enquanto que a vitamina D2 é produzida em leveduras e plantas, utilizando 

ergosterol6. Além da produção endógena, os seres humanos podem obter a vitamina 

D por meio da dieta, correspondendo com 10-20% da sua oferta total ao organismo. 

As principais fontes alimentares naturais de vitamina D são o salmão, a sardinha, 

acavala, o atum, o óleo de fígado de bacalhau, a gema de ovo e o cogumelo 

shitake15.  

A recomendação proposta pelo Institute of Medicine (IOM) considera que, 

para atender às necessidades de 97,5% da população saudável dos Estados Unidos 

e Canadá, a Ingestão Diária Recomendada (Recommended Dietary Allowances – 

RDA) deve corresponder a 15µg/dia (600 UI) de vitamina D para crianças e adultos 

(1-70 anos) de ambos os sexos, e 20 µg/dia (800 UI) para idosos com idade acima 

de 70 anos. Ressalta-se que esses valores foram determinados considerando uma 

exposição solar mínima, visando à manutenção de valores séricos de 20ng/mL de 

25OHD, portanto, a depender do nível de exposição solar de cada indivíduo, a 

necessidade de ingestão da vitamina D por meio da dieta pode variar31.  
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A fotoconversão da 7-deidrocolesterol, presente na derme e epiderme, é a 

maior forma de obter a vitamina D pela maioria dos vertebrados6. Por meio da 

absorção dos raios UVB (280-315nm) ocorre a quebra da ligação entre o carbono 9 

e 10 da molécula, formando a pré-vitamina D3, que apresenta uma estrutura 

termodinamicamente instável e rapidamente sofre isomerização induzida por calor, 

convertendo-se em vitamina D318. Portanto, após o estímulo inicial da radiação UV, 

a síntese cutânea pode se manter, ocorrendo mesmo em períodos sem exposição, 

devendo-se atentar que para o funcionamento desse sistema de modo satisfatório, 

não só a concentração de 7-deidrocolesterol deve se encontrar em níveis ótimos, 

mas também é necessário garantir a qualidade e a quantidade da radiação UVB, 

bem como a sua capacidade de ação sobre a molécula30.  

Desta forma, alguns fatores podem influenciar esse sistema, como: (1) a 

idade, já que a concentração da 7-deidrocolesterol diminui com o envelhecimento; 

(2) o uso de protetor solar, que leva a uma redução em mais de 95% da produção 

cutânea; (3) a pigmentação da pele, pois a melanina compete pelos fótons 

ultravioletas, ou seja, quanto mais pigmentada, maior deverá ser a exposição ou a 

intensidade da radiação para que haja conversão; (4) o ângulo de entrada da 

radiação solar na atmosfera, que aumenta no inverno, no início e fim do dia e quanto 

maior for a latitude, o que leva há uma menor incidência de raios solares nessas 

situações; (5) a poluição atmosférica também está associada à diminuição da 

síntese da vitamina; (6) o estilo de vida de maior privação da luz solar, bem como o 

uso de vestimentas que cobrem grandes áreas do corpo18. 

Após a ingestão dietética ou formação cutânea da vitamina D, essa 

estrutura primária, ergocalciferol e/ou colecalciferol, requer duas hidroxilações para 

se tornar metabolicamente ativa. Dessa forma segue até o fígado, carreada pela 

proteína ligadora de vitamina D (Vitamin D Binding Protein - DBP). No hepatócito 

ocorre a primeira hidroxilação por ação, principalmente, da CYP2R1, uma enzima 

vitamina D-25-hidroxilase (25-OHase) que converte vitamina D (D2 e D3) em 25OHD, 

também chamada calcidiol. Embora não seja a única 25-OHase, a CYP2R1 

apresenta grande contribuição no mantimento das concentrações de 25OHD, 

considerada a principal forma circulante de vitamina D. A regulação da produção 

deste metabólito se dá basicamente pela presença do substrato, de modo que a 

25OHD circulante é um marcador útil para determinar o status de vitamina D no 

organismo32,33. 
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A 25OHD circula pela corrente sanguínea ligada à DBP (~85%), à 

albumina (~15%) e de forma livre (~0,03%), podendo depositar-se no músculo 

esquelético e tecido adiposo, ou seguir para uma segunda hidroxilação em tecidos 

que expressam a CYP27B1, enzima 25-hidroxivitamina D-1α-hidroxilase (1-OHase), 

sendo o rim o principal órgão responsável por esta fase da metabolização33–35. Nos 

néfrons, após a filtração glomerular, a 25OHD ligada à DBP é reabsorvida por meio 

de endocitose pelo complexo megalina/cubilina no túbulo proximal, e então a 25OHD 

recebe uma hidroxila no carbono 1, mediante a ação da 1-OHase mitocondrial. 

Nesta etapa forma-se a 1,25-dihidroxivitamina D [1,25(OH)2D], ou calcitriol, 

reconhecida por ser o metabólito ativo de vitamina D36. Outros tecidos que também 

expressam o complex megalina/cubilina são a glândula paratireoide, a placenta, 

células ósseas e o músculo esquelético34,37,38. 

A expressão da 1-OHase também tem sido relatada em outros tecidos 

como, por exemplo, células endoteliais, intestinais e cardíacas8,39,40. Nesses locais, a 

entrada parece ocorrer por difusão da fração livre, indicando que, para o seu efeito 

biológico dentro da célula, a capacidade de dissociação da vitamina de sua 

carreadora e a taxa de captação celular são fatores de extrema relevância33. Embora 

a produção renal da 1,25(OH)2D seja bem reconhecida, a capacidade de outros 

tecidos também a produzirem demonstra a sua importância localmente, pois esta 

autonomia permite a atuação da vitamina de forma parácrina e autócrina39,41, 

sugerindo ainda que as concentrações circulantes de 25OHD possuem maior 

impacto na metabolização da vitamina em tecidos extrarrenais, do que as de 

1,25(OH)2D42,43.  

Por ser uma enzima crucial na produção e manutenção das 

concentrações sistêmicas do metabólito ativo, a atividade da 1-OHase renal é 

rigorosamente controlada por fatores endócrinos, como pelo PTH, que induz a sua 

expressão, e pelo fator de crescimento do fibroblasto 23 (FGF23), o qual suprime 

tanto a 1-OHase quanto a produção do PTH. Adicionalmente, a própria 

concentração de 1,25(OH)2D realiza um feedback, causando diminuição da 

expressão da 1-OHase, da produção do PTH e aumentando o FGF23 produzido 

pelo tecido ósseo. Soma-se a essa regulação, os hormônios sexuais e adrenais, 

prolactina e hormônio do crescimento43. 

Diferentemente deste controle, a regulação da 1-OHase de tecidos 

extrarrenais parece estar sujeita a fatores fundamentais à função do tecido em 
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questão41, como por exemplo, nos macrófagos, o interferon γ pode regular a síntese 

da 1,25(OH)2D44 e nos osteoblastos, a interleucina 1β induz fortemente a 1-OHase38. 

Outra forma de autoregulação é a influência positiva que a concentração de 

1,25(OH)2D exerce sobre a expressão da 24-hidroxilase (CYP24A1), uma enzima 

presente nos rins e nos tecidos alvos da vitamina D, que realiza a degradação da 

1,25(OH)2D e da 25OHD, controlando assim as concentrações sistêmicas e 

intracelulares desses metabólitos. O FGF23 também atua estimulando a expressão 

da 24-hidroxilase, contribuindo para a diminuição da concentração da vitamina, 

enquanto que o PTH suprime esta enzima33. 

Primariamente reconhecida pelo seu papel na mineralização óssea, a 

vitamina D vem se destacando por sua complexa atividade no organismo, atuando 

biologicamente por intermédio de ações genômicas e não genômicas. Em relação às 

ações não genômica, a vitamina pode atuar mediante um receptor de membrana 

celular, como o receptor de proteína de ligação de esteroides de resposta rápida, e 

assim influenciar vias de sinalização celular45. Já a sua ação genômica depende da 

ligação de 1,25(OH)2D ao seu receptor específico, o VDR, membro da família de 

receptores nucleares, e que está amplamente distribuído em vários tipos de células, 

como os osteoblastos, células cardíacas, do sistema imune e células beta-

pancreáticas8,46.  

A capacidade de regular a transcrição de um grande número de genes 

confere à vitamina D e ao seu receptor uma posição de destaque na biologia celular, 

sendo ferramenta primordial para o mantimento da estabilidade fenotípica e no 

controle de processos metabólicos45. A modulação da expressão gênica realizada 

pela vitamina D, além de ser importante para a homeostase do cálcio e do fósforo, 

regula direta e/ou indiretamente genes envolvidos na patogênese e progressão de 

diversas doenças, como é o caso do seu efeito supressor sobre o SRAA, seu papel 

regulatório sobre a produção de insulina e paratormônio, sobre o crescimento e 

proliferação das células, e ainda o seu desempenho no sistema imunológico, 

atuando na diferenciação de linfócitos e monócitos/macrófagos, no aumento de 

citocinas anti-inflamatórias e diminuição da expressão de moléculas pró-

inflamatórias47,48.  

Por meio desses e de outros mecanismos sugere-se que o status 

adequado de vitamina D contribua na proteção contra diversos distúrbios, como os 

músculo-esqueléticos, doenças infecciosas, câncer, doenças auto-imunes, 
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cardiovasculares, diabetes mellitus e disfunções neurocognitivas, sendo observado 

que baixas concentrações séricas da vitamina se relacionam ao risco aumentado 

para desenvolvimento e progressão dessas doenças49.  

Apesar de não haver um consenso entre os pesquisadores sobre 

concentrações adequadas da vitamina D, valores séricos de 25OHD acima de 

30ng/mL têm se associado à maior eficácia na absorção de cálcio intestinal e à 

estabilização dos valores séricos de PTH, além de ser sugerido como o limiar para 

prevenção de fraturas15. Com base nessas evidências, a Endocrine Society sugere 

que a deficiência de vitamina D seja definida por valores séricos de 25OHD abaixo 

de 20 ng/ml, a  insuficiência quando as concentrações estiverem entre 21 e 29 ng/ml 

e a suficiência para valores de 30 a 100 ng/mL50. No entanto, a Sociedade Brasileira 

de Patologia Clínica/ Medicina Laboratorial e Sociedade Brasileira de Endocrinologia 

e Metabologia publicaram um posicionamento oficial sobre intervalos de referência 

de 25OHD, propondo que as concentrações acima de 20ng/mL são adequadas para 

a população saudável até 60 anos, enquanto que para os grupos de risco os valores 

devem estar entre 30 e 60 ng/mL51. 

Estima-se que 60% das crianças e adultos em todos  o mundo 

apresentem concentrações de 25OHD menores que 30ng/mL, e que 30% esteja 

abaixo de 20ng/mL18. Um estudos brasileiro demonstra dados semelhantes, ao 

observar uma prevalência de 33,9% abaixo de 20ng/mL e 70,7% abaixo de 30ng/mL 

entre 39.004 indivíduos com idade entre 2 e 95 anos, residentes da grande São 

Paulo (23º de latitude sul)52. Por outro lado, Issa et al.53 ao avaliarem 142 idosos não 

institucionalizados da cidade de João Pessoa, no nordeste do Brasil (07º de latitude 

sul), observaram que 44,8% apresentavam 25OHD abaixo de 30ng/mL. 

 

3.3  RELAÇÃO ENTRE A VITAMINA D E A INSUFICIÊNCIA CARDÍACA 

 

Evidências sugerem o envolvimento da forma ativa da vitamina D na 

fisiopatologia da IC, tendo em vista a distribuição do VDR e das enzimas envolvidas 

no metabolismo dessa vitamina ao longo do sistema cardiovascular. Registros 

crescentes demonstram os efeitos moduladores da 1,25(OH)2D sobre mecanismos 

importantes no desenvolvimento da IC, como a hipertrofia ventricular, 
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remodelamento da matriz extracelular cardíaca, fibrose, função contrátil, ativação 

neuro-hormonal e inflamação7.  

Um ponto que merece destaque é o papel regulador da vitamina D na 

atividade do SRAA. Experimentos com animais que sofreram deleção gênica do 

VDR ou da 1-alfa-hidroxilase demonstram uma hiperativação do SRAA, com 

consequente desenvolvimento de hipertensão arterial, hipertrofia cardíaca e prejuízo 

da função sistólica54–56. Por outro lado, depois da suplementação com 1,25(OH)2D3 

em camundongos que apresentavam deleção enzimática, observou-se uma 

supressão desse sistema e reestabelecimento da função e estrutura cardíaca56.  

A vitamina D atua ainda regulando as concentrações do peptídeo 

natriurético, tendo em vista que o VDR é capaz de se ligar diretamente ao promotor 

do seu gene8. Diante da deleção do receptor VDR, observou-se maior expressão e 

elevadas concentrações circulantes desse peptídeo55. A 1,25(OH)2D também 

influencia de modo importante o remodelamento da matriz cardíaca, o que é 

evidenciado quando há deleção do VDR, pois nota-se a deposição de colágeno, 

aumento da fibrose, elevação das concentrações de metaloproteinases de matriz 

(MMP) e diminuição dos inibidores teciduais das MMP, favorecendo a proteólise do 

miocárdio57.  

Adicionalmente, a atividade da 1,25(OH)2D é constatada na contração e 

relaxamento do coração, uma vez que seu receptor está presente nos túbulos 

transversais (Túbulos –T) dos cardiomiócitos e exerce um efeito imediato e não 

genômico sobre mediadores de transdução de sinal e canais de íons. Esses 

achados foram relatados por Tishkoff et al.58, que também observaram o efeito 

agudo de 1,25(OH)2D no relaxamento dos miócitos, demonstrando sua importância 

para a manutenção da função diastólica.  

Correlações inversas entre as concentrações de vitamina D e a 

calcificação coronariana têm sido identificadas, havendo o reconhecimento de que 

esta vitamina estimula a produção de óxido nítrico, melhora a produção do fator de 

crescimento endotelial vascular e reduz a agregação plaquetária59. Somado a isto, 

são observados efeitos da vitamina D na modulação do processo inflamatório, 

controle da disfunção endotelial, prevenção da aterosclerose, trombose e de 

alterações na musculatura vascular lisa57.  

Ao comparar indivíduos com IC à sujeitos saudáveis, uma meta-análise 

identificou menor densidade mineral óssea, menores concentrações de vitamina D e 
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maior concentração de PTH nos indivíduos com IC, apontando ainda associações 

diretas entre a perda óssea e a classificação funcional (NYHA). Os autores sugerem 

que a hipovitaminose D, frequentemente registrada neste público, possa ser um dos 

fatores que contribuem para a redução da massa óssea na IC, tendo em vista o seu 

reconhecido papel no metabolismo ósseo e que baixas concentrações da vitamina 

podem afetar negativamente a homeostase do cálcio, resultando em baixa absorção 

do mineral e no aumento do remodelamento ósseo60. 

Em uma investigação com foco na relação entre o status de vitamina D, 

os achados clínicos e o prognóstico da IC, constatou-se uma prevalência de 75% de 

deficiência de vitamina D (<20ng/mL) em 548 pacientes hospitalizados com IC 

(mediana de 74 anos) e um risco aumentado de mortalidade e re-hospitalização 

naqueles com reduzidas concentrações de 25OHD. Esses autores registraram ainda 

a associação de baixas concentrações de 25OHD à maior atividade de renina 

plasmática e a maiores concentrações de proteína C reativa (PCR), sugerindo que 

os SRAA e a inflamação podem ser os meios pelos quais a vitamina D influencia o 

prognóstico da IC. As menores concentrações de 25OHD também estiveram 

associadas a menores taxas de filtração glomerular e hemoglobina, maiores níveis 

de NT-proBNP e foram mais frequentes em mulheres, hipertensos, pessoas com 

maior FEVE e com a idade avançada, não havendo diferença entre as classes 

funcionais - NYHA (II-IV)10. 

O comprometimento renal em algum grau é comum na IC, e está 

associado aos desfechos desfavoráveis nesses indivíduos61. Como consequências 

da perda da função renal, identificam-se distúrbio na ação da enzima 1-OHase, 

maior atividade da 24-hidroxilase e maior excreção urinária da 25OHD em 

decorrência do prejuízo da sua reabsorção tubular62. Desta forma, com o avanço da 

doença renal se evidencia uma redução das concentrações de 25OHD e, 

principalmente, dos níveis de 1,25(OHD)2D, havendo elevação das concentrações 

circulantes de PTH secundária à deficiência da vitamina D63. 

Em um estudo com 148 indivíduos diagnosticados com IC, atendidos 

ambulatoriamente na Dinamarca e de idade média de 68 anos, foi observado que 

43% dos participantes apresentavam deficiência de vitamina D (≤20 ng/mL) e 26% 

esteve acima do limite superior de referência para o PTH (>67 pg/mL). Os autores 

constataram uma correlação significativa e direta entre o PTH e NT-proBNP e 

inversa em relação a taxa de filtração glomerular e a 25OHD, observando 
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principalmente que a elevação dos PTH e as baixas concentrações do 25OHD se 

associaram à redução da sobrevida dos pacientes11. 

Saponaro et al.12 observaram que a maior concentração de NT-proBNP e 

a pior capacidade funcional estiveram relacionados à baixas concentrações de 

25OHD, enquanto Zittermann et al.9 identificaram a associação da baixa 

concentração sérica de 1,25(OH)2D à maior gravidade do quadro, sendo um preditor 

independente de resultados clínicos desfavoráveis na IC de fase terminal. Por outro 

lado, Fall et al.64 confirmaram que as concentrações mais altas da 25OHD se 

associaram à melhora da função sistólica e menor diâmetro sistólico final do VE 

Portanto, um fator muito importante a ser considerado na IC é a redução da 

tolerância à atividade física característica de quadros sintomáticos mais graves, que 

implica em restrição de atividades expostas aos raios UVB e pode ter relação com 

as altas prevalências de hipovitaminose D registradas16.  

Como visto, acumulam-se o número de evidências que apontam a 

importância dessa vitamina na fisiopatologia e prognóstico da IC. No entanto, 

existem lacunas no conhecimento sobre o status de vitamina D de indivíduos com IC 

residentes de regiões expostas um elevado IUV, bem como quanto as associações 

da 25OHD frente aos aspectos clínicos da IC e os diversos fatores influenciadores 

do status dessa vitamina. Portanto, uma vez que Estado do Rio Grande do Norte 

localiza-se em região de elevada incidência solar, é reconhecida a importância 

desse estudo em fornecer informações pioneiras sobre a temática e auxiliar no 

direcionamento de condutas clínico-nutricionais. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1  ASPECTOS ÉTICOS, POPULAÇÃO E DESENHO DO ESTUDO 

 

O estudo é caracterizado como do tipo descritivo transversal e foi 

realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) – Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), um hospital terciário de referência para o tratamento 

de adultos e idosos no Estado do Rio Grande do Norte, situado na cidade de Natal-

RN (5º 45 '54 "S), uma cidade no nordeste brasileiro que apresenta alta intensidade 

de radiação solar e um índice ultravioleta (IUV) classificado como "muito alto" (8 a 

10) ou "extremo" (≥11) em quase todos os dias do ano19. O projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL (CAAE 59827516.2.0.0.0.0.5292) (ANEXO 

1). 

Preencheram os critérios de inclusão os indivíduos adultos e idosos (≥18 

anos) de ambos os sexos, com diagnóstico de IC, acompanhados no Ambulatório 

Interprofissional de Insuficiência Cardíaca (AMIIC). O diagnóstico clínico da IC se 

deu pela equipe médica, seguindo a conduta adotada pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, que preconiza o uso dos  critérios de Framingham  e do sistema de 

pontos de Boston (Quadro 2 e Quadro 3) com confirmação diagnóstica por meio do 

ecodopplercardiograma65. 

 

Quadro 2. Critérios Maiores e Menores de Framingham 

 

Critérios Maiores e Menores de Framingham 

 

Critérios maiores: 

Dispneia paroxística noturna 

Turgência Jugular 

Refluxo Hepatojugular 

Presença de estertores crepitantes 

Hepatomegalia 

Terceira bulha 

Perda de peso 

Disfunção Ventricular Esquerda 

 Critérios menores: 

Dispneia a mínimos esforços 

Edema de membros inferiores 

Taquicardia 

Tosse noturna 

Derrame pleural 

DIAGNÓSTICO DE IC 

Presença de 2 “critérios maiores” ou de 1 “maior” e de 2 “menores”. 
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Quadro 3. Sistema de Pontos de Boston  

 

A amostragem foi constituída por conveniência, obedecendo ao fluxo de 

atendimento do ambulatório, no período de janeiro de 2017 a dezembro 2017. A 

Figura 1 representa esquematicamente como se deu a seleção e o recrutamento dos 

participantes. Ao longo do período da coleta, 120 pacientes com IC foram atendidos 

no ambulatório, dentre estes, 80 atenderam aos critérios de inclusão e foram 

recrutados para a pesquisa. 75 pacientes aceitaram participar do estudo, entretanto, 

até o momento da coleta de sangue 4 desistiram e 1 faleceu, caracterizando 12,5% 

de perdas e um total de 70 participantes. 

Critérios de Boston 

Categoria I – História 

Dispneia em repouso 4 

Ortopneia 4 

Dispneia paroxística noturna 3 

Dispneia ao andar no plano 2 

Dispneia ao subir escadas 1 

Categoria II – Exame físico 

Taquicardia: 91-110 bpm 1 

> 110 bpm 2 

Elevação da pressão venosa PV < 6 cm de H2O 2 

> 6 cm de H2O 3 

Hepatomegalia ou edema 3 

Dor membros inferiores 3 

Crepitação pulmonar basal 1 

Crepitação pulmonar acima das bases 3 

Terceira bulha 4 

Sibilos 2 

Categoria III – Raios X de tórax 

Edema alveolar pulmonar 4 

Edema intersticial pulmonar 3 

Derrame pleural bilateral 3 

Índice cardiotorácico > 0,5 3 

Inversão do padrão vascular pulmonar 2 

ESCORE TOTAL  

 CLASSIFICAÇÃO 

< 4 pontos =  IC Pouco provável 

5 e 7 pontos =  IC Possível 
8 a 12 pontos =  IC Definido 
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O dimensionamento amostral revela que uma amostra de 70 participantes 

subdividida em dois grupos iguais permite um poder de sensibilidade estatística ao 

teste de hipótese de 92,7% em minimizar um erro do tipo II quando se leva em 

consideração uma diferença de 52,8 unidades na concentração do PTH, um desvio 

padrão de 63,7 e um nível de significância de 5%. 

 

 

Figura 1. Representação esquemática da seleção e recrutamento dos 

participantes do estudo. 

 

O recrutamento foi realizado na sala de espera para o atendimento 

interprofissional, onde os objetivos do estudo foram esclarecidos e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi assinado por aqueles que aceitaram 

participar da pesquisa. Em seguida, os participantes foram questionados sobre 

informações biodemográficas, prática de atividade física e responderam ao primeiro 

recordatório de 24 horas (R24h).  

Após a consulta com a equipe médica, foram obtidas informações do 

prontuário eletrônico referentes à etiologia da IC, classificação funcional – NYHA, 

valores da pressão sistólica e diastólica, frequência cardíaca e diagnóstico de 
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diabetes mellitus e hipertensão. Também foi conferido no prontuário o laudo do 

ecodopplercardiograma para identificação da FEVE. Posteriormente, os indivíduos 

foram classificados com ICFEr, ICFEi ou ICFEp, quando a FEVE esteve <40%, entre 

40-49% ou ≥50%, respectivamente20. 

Os indivíduos foram orientados a comparecer ao Laboratório de Análises 

Clínicas do HUOL para a realização do exame bioquímico, no período de 30-45 dias 

posterior a consulta. Neste momento também foi aplicado o segundo R24h e o 

questionário de exposição solar, realizada a avaliação antropométrica e do fototipo 

de pele, além do registro do uso de bloqueador solar e dos medicamentos. Em um 

terceiro momento, correspondente ao retorno à consulta, os indivíduos responderam 

ao último R24h, receberam os resultados dos exames laboratoriais e foram 

orientados pela equipe de nutrição do ambulatório. A Figura 2 esquematiza as 

etapas do estudo. 

 

Figura 2. Representação esquemática das etapas do estudo. 

 

4.2  AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA  
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A avaliação antropométrica se deu por meio do Índice de Massa Corporal 

(IMC), que corresponde à razão do peso pela altura ao quadrado (peso/altura²). Para 

mensuração da massa corporal utilizou-se uma balança digital com capacidade para 

200 kg e precisão de 0,1 kg (Líder Balanças®, Linha LD-1050, Modelo P-200 C). A 

estatura foi aferida com auxílio de estadiômetro da própria balança.  

 

4.3 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA 

 

A prática de atividade física foi identificada conforme realizado  pelo 

VIGITEL Brasil 2016 Saúde Suplementar66, registrando-se as seguintes 

informações: se realiza exercício físico atualmente (sim ou não), qual o exercício, o 

tempo gasto e a frequência semanal. A partir dessas informações foi calculado o 

tempo semanal gasto, em minutos. Atividades domésticas não foram consideradas 

para essa avaliação. 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SOLAR E CLASSIFICAÇÃO DO FOTOTIPO 

DE PELE 

 

A avaliação da exposição ao sol foi obtida por meio de um escore 

correspondente aos 7 dias anteriores a data da coleta de sangue. Primeiramente foi 

estabelecida a pontuação diária, correspondente ao produto do tempo de exposição 

ao sol versus a área de pele exposta. A partir da soma do escores diários, o escore 

semanal é foi determinado, podendo variar de 0 a 5667. Para complementar essa 

informação, os indivíduos também responderam se usavam ou não bloqueador 

solar.  

Além da avaliação do escore e do registro de uso do bloqueador solar, as 

estações do ano também foram registradas. Para a determinação desta variável 

considerou-se que a 25OHD apresenta uma meia vida de 3 semanas50, desta forma 

os indivíduos foram alocados na estação do ano que correspondeu ao 21º dia 

anterior à data da coleta de sangue.  

A classificação do fototipo de pele se deu de acordo com um questionário 

proposto por Fitzpatrick68, que estabelece categorias que variam de I (branco) – VI 

(negro), de acordo com o eritema, com a pigmentação e a sensibilidade da pele 

quando exposta ao sol. 
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4.5  AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR E DIETÉTICO 

 

Para a avaliação do consumo alimentar e dietético foi utilizado o R24h, 

aplicando-se o método passo a passo de Thompson e Byers69 adaptado, sendo 

possível sua realização em apenas 67 indivíduos. Para possibilitar a obtenção do 

consumo habitual, o R24h foi aplicado três vezes. 

Foi respeitado o intervalo de 30-45 dias entre o primeiro e o segundo 

R24h, entretanto, como a aplicação do terceiro recordatório se dava no retorno à 

consulta interprofissional, marcada pela equipe, a aplicação do terceiro R24h foi 

realizada com intervalo de tempo de até três meses. 

O método do R24h corresponde ao registro de todos os alimentos, 

bebidas e suplementos consumidos pelo indivíduo no dia anterior à entrevista, 

portanto, os entrevistadores foram treinados a registrar o consumo na forma de 

medidas caseiras, questionar sobre os horários das refeições, local da realização, 

modo de preparo, ingredientes utilizados, tipos de temperos utilizados e marcas 

comerciais de produtos industrializados. 

Ao término das coletas, os R24h foram verificados e transcritos para uma 

planilha digital, onde se transformou as medidas caseiras em unidades de peso e 

volume, conforme padronização prévia, por meio de medições realizadas pelos 

próprios pesquisadores ou consulta em material didático70. A padronização e 

estimativa per capita das preparações relatadas foram realizadas com adaptações 

de fichas técnicas de preparação e consulta na literatura71. As medidas de consumo 

foram convertidas em valores de nutrientes utilizando o software Virtual Nutri Plus® 

2.0. Em caso de alimentos inexistentes, a adequação do banco de dados do 

software foi realizada, inserindo o alimento de interesse com base em seu rótulo. 

Para a estimativa da ingestão habitual dos nutrientes e remoção da 

variabilidade intrapessoal, o Multiple Source Method (MSM) foi utilizado. Este 

método estima o consumo habitual por meio de estimativas individuais de curto 

prazo, combinando a probabilidade e a quantidade de consumo com incorporação 

de covariáveis para a modelagem72. Posteriormente, os nutrientes foram ajustados 

pela energia de acordo com o método proposto por Willett e Stampfer73.  

A prevalência de inadequação da ingestão de vitamina D foi estimada por 

meio da fórmula z = (EAR - média de ingestão)/ desvio-padrão74 tendo como 
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referência a sua Necessidade Média Estimada (Estimated Average Requeriment – 

EAR)31.  

 

4.6  ANÁLISES BIOQUÍMICAS 

 

A coleta de sangue foi realizada no período da manhã, após jejum 

noturno (10-12h), por punção venosa, utilizando-se seringas plásticas e agulhas de 

inox estéreis e descartáveis. O volume de 20 mL de sangue foi distribuído em tubos 

com e sem anticoagulantes, de acordo com os procedimentos específicos para cada 

análise.  

As seguintes análises bioquímicas foram realizadas: hemoglobina, 

glicemia, hemoglobina glicada (HbA1c), colesterol total, lipoproteína de alta 

densidade – colesterol (HDL-c). lipoproteína de baixa densidade – colesterol (LDL-

c), triglicerídeos, creatinina, ureia, albumina, transaminase glutâmico-oxalacética 

(TGO), transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), PTH intacto (PTHi), PCR – 

ultrassensível (PCR-us), cálcio total, fósforo e 25OHD. 

As concentrações de glicemia de jejum, HDL-c, triglicerídeos, albumina e 

cálcio total foram medidos por testes colorimétricos. As análises do fósforo, TGO e 

TGP foram realizadas ensaio enzimático UV. A HbA1c e a PCR-us foram analisadas 

por imunoturbidimetria. A creatinina foi dosada pelo método cinético e a ureia pelo 

método cinético UV. Todas as análises foram realizadas usando o kit de teste do 

Wiener lab® (grupo de laboratórios Wiener, Argentina) e pelo aparelho automatizado 

CMD800iX1 (Diamond Diagnostics, Holliston, MA, EUA). Os valores de LDL-c foram 

obtidos por meio da fórmula de Friedewald75. A análise da hemoglobina  foi realizada 

pelo método colorimétrico livre de cianeto, utilizando-se o aparelho Advia® 2120i 

Hematology System (Siemens Healthcare, Erlangen, Alemanha). A concentração 

sérica do PTHi foi determinada por quimioluminescência usando uma análise 

comercial da Beckman Coulter® (Unicel® DxI800 immunoassay system, CA, 

EUA).Todas estas análises foram realizadas no Laboratório de Análises Clínicas do 

HUOL-UFRN. 

As dosagens de 25OHD foram determinadas em soro pelo sistema 

automático do Equipamento COBAS 6000 modular (Roche®, São Paulo, SP, Brasil) 

por meio do método de imunoensaio de eletroquimioluminescência, utilizando-se o 

https://www.google.com.br/search?q=Erlangen+Alemanha&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMkqKsxQAjMNk6viDbW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQB7KkoyRAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjvw_bgt-_bAhXEgZAKHTrTDUwQmxMItwEoATAS
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kit Elecsys® Vitamin D total assay (Roche®, São Paulo, SP, Brasil). A análise foi 

realizada em um laboratório da rede privada (Natal-RN).  

Foram considerados os seguintes pontos de corte para a 25OHD: 

≤20ng/mL (deficiente); 21-29ng/mL (insuficiente) e ≥30ng/mL (suficiência)50. O valor 

de referência para o PTHi compreendeu a faixa de 11-67pg/mL e para o cálcio total 

foi 8,8 -11,0 mg/dL,. Foram considerados o intervalo de referência  4,5-6,7 mg/dL 

para o fósforo e para PCR-us foi 0 – 5 g/mL. 

A taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) foi calculada pela equação 

Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), como preconizado 

pela Sociedade Internacional de Nefrologia76, sendo considerada uma TFGe 

diminuída quando CKD-EPI <60mL/min/1,73m2. 

 

4.7  ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As variáveis contínuas foram expressas por média (desvio padrão), quando 

apresentaram distribuição normal, e por mediana (Quartil 1 – Quartil 3), para os 

dados assimétricos. As variáveis categóricas foram expressas por frequência 

absoluta (frequências percentuais). O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar 

a distribuição dos dados. 

Dados omissos foram observados para as variáveis: exposição solar, uso de 

bloqueador solar, cálcio total, colesterol total, HDL-c, LDL-c, glicose de jejum, 

hemoglobina, HbA1Ac, PTHi, triglicerídeo, ureia, vitamina D dietética, cálcio dietético 

e fósforo dietético. Para esses casos foi aplicado o método de imputação simples, 

realizando a substituição do valor faltante pelo valor de tendência central da variável. 

Para os dados contínuos foi utilizada a média e a mediana da variável, de acordo 

com a distribuição dos dados, e para os dados categóricos foi utilizada a moda. Não 

foi possível realizar a imputação para a variável albumina, fósforo e PCR-us devido a 

quantidade de dados faltantes exceder o permitido.  

Para a comparação das variáveis entre os grupos de acordo com os pontos 

de corte de 25OHD, foram utilizados o teste t de Student e Mann–Whitney, quando 

apropriado. O teste de qui-quadrado foi aplicado para avaliar a associação entre as 

variáveis categóricas. A razão de chances foi calculada para as variáveis que 

apresentaram significância nessas análises. A correlação entre a 25OHD e as 

variáveis continuas foi avaliada pelo coeficiente (r) de Pearson, para os dados de 
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distribuição normal, e Spearman, para os dados que não aderiram à distribuição 

normal. O modelo de regressão linear generalizado foi ajustado para a variável 

25OHD, seguindo o método stepwise para a seleção das variáveis do modelo. Como 

a variável 25OHD apresenta natureza contínua e normal, a probabilidade da 

distribuição é a normal com função de ligação do tipo identidade. Para todas as 

análises adotou-se o nível de significância de 5%, valores significantes foram 

considerados quando p≤ 0,05. O software utilizado foi o SPSS (Statistical Package 

for the Social Sciences, Chicago, EUA), versão 20.0. 
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5 RESULTADOS 

 

As características biodemográficas, clínicas, bioquímicas e dietéticas estão 

apresentados de acordo com a concentração de 25OHD nas Tabelas 1 e 2. A 

maioria dos participanentes era do sexo masculino (64,3%) e a idade média dos 

participantes foi de 53 (15) anos. A ICFEr foi registrada em 60% dos indivíduos e a 

maioria apresentou-se em classe funcional NYHA I (65,7%). Não houve diferença 

signitivativa das variáveis fototipo de pele,  exposição solar e tempo exercício físico 

entre grupos de indivíduos com IC (todos p ≥0,05). Foi identificada uma maior 

chance dos indíviduos do sexo feminino apresentarem hipovitaminose D (OR=7,38; 

IC95%: 2,19–24,93; p=0,001), bem como aqueles com etiologia isquêmica (OR = 

3,97; IC95%: 1,09‐14,47; p = 0,03). Também foram mais propensos a apresentar 

hipovitaminose D os indivíduos que não usavam medicamentos Antagonistas dos 

Receptores da Angiotensina II / Inibidores da Enzima Conversora da Angiotensina 

(ARA / IECA) e aqueles que usavam antiagregante plaquetário (OR = 11,14, 95% CI: 

1,07–115,54, p = 0,015 e OR = 5,81, IC 95%: 66-20,37, p = 0,003, respectivamente) 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Características biodemográficas e clínicas dos indivíduos com IC de acordo com a concentração da 25OHD 

Variáveis 

 25OHD 

p-valor 
Total 
n=70 

Hipovitaminose D 
<30ng/mL 
n=17 

Suficiente 
≥30ng/mL 
n=53 

Idade (anos)a 53 (15) 58 (15) 52 (15) 0,119 
Sexob     

Feminino 25 (35,7) 12 (70,6) 13 (24,5) 0,001* 
Masculino 45 (64,3) 5 (29,4) 40 (75,5)   

IMC (kg/m²)a 26,63 (5,13) 26,29 (5,06) 26,73 (5,19) 0,762 
Fototipob    

0,611 

II  7 (10) 2 (11,8) 5 (9,4) 
III  26 (37,1) 7 (41,2) 19 (35,8) 
IV  15 (21,4) 5 (29,4) 10 (18,9) 
V  18 (25,7) 3 (17,6) 15 (28,3) 
VI  4 (5,7) 0 (0,0) 4 (7,5) 

Estação do anob     
Verão  13 (18,6) 1 (5,9) 12 (22,6) 

0,110 
Outono 25 (35,7) 4 (23,5) 21 (39,6) 
Inverno  23 (32,9) 9 (52,9) 14 (26,4) 
Primavera 9 (12,9) 3 (17,6) 6 (11,3) 

Escore de exposição solara 15 (6-28) 10,0 (4,0-23,5) 16,0 (6,5-28,0) 0,232 
Bloqueador solar 12 (17,1) 3 (17,6) 9 (17,0) 0,949 
Tempo de exercício (min/sem)c  37,5 (0,0- 150,0) 0,0 (0,0-175,0) 75,0 (0,0-150,0) 0,389 
Etiologiab     

Isquêmico  29 (41,4) 11 (64,7) 18 (34,0) 
0,030*† 

Não isquêmico  30 (42,9) 4 (23,5) 26 (49,1) 
Indefinido 11 (15,7 ) 2 (11,8) 9 (17,0)  

FEVE (%)c 36 (26- 50) 41 (28-54) 34,5 (26-47) 0,255 
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Cont.Tabela 1. Características biodemográficas e clínicas dos indivíduos com IC de acordo com a concentração da 25OHD 

Variáveis 
Total 
n=70 

25OHD 

p-valor 
Hipovitaminose D 
<30ng/mL 
n=17 

Suficiente 
≥30ng/mL 
n=53 

Diagnósticob     
ICFEr 42 (60,0) 8 (47,1) 34 (64,2)  
ICFEi 10 (14,3) 3 (17,6) 7 (13,2) 0,448 
ICFEp 18(25,7) 6 (35,3) 12 (22,6)  

Classe funcional NYHAb    

0,085 
I 46 (65,7) 8 (47,1) 38 (71,7) 
II 14 (20,0) 4 (23,5) 10 (18,9) 
III/IV 10(14,3) 5 (29,4) 5 (9,4) 

Comorbidadeb     
Hipertensão arterial 34 (48,6) 8 (47,1) 26 (49,1) 0,886 
Diabetes Mellitus  19 (27,1) 6 (35,3) 13 (24,5) 0,385 
TFGe <60 mL/min/1,73m2 21 (30) 5 (29,4) 16 (30,2) 0,951 

Medicamentosb     
ARA/IECA 66 (94,3) 14 (82,4) 52 (98,1) 0,015* 
Diurético 57 (81,4) 16 (94,1) 41 (77,4) 0,122 
Betabloqueador 65 (92,9) 15 (88,2) 50 (94,3) 0,395 
Vasodilatador 17 (24,3) 3 (17,6) 14 (26,4) 0,463 
Digoxina 15 (21,4) 3 (17,6) 12 (22,6) 0,662 
Antiagregante Plaquetário 32 (45,7) 13 (76,5)  19 (35,8)  0,003* 

aDados apresentados em média (desvio padrão) com o valor de “p” baseado no teste-t; bDados apresentados em n (%) com o valor de “p” baseado no teste 

2; cDados apresentados em mediana (quartil 1 - quartil 3) e valor de “p” baseado no teste de Mann–Whitney. *Comparações entre os grupos estatisticamente 
significante(p <0,05). † p-valor referente a comparação da etiologia isquêmica vs não isquêmica. 25OHD: 25-hidroxivitamina D; IMC: índice de massa 
corporal; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; ICFEp: insuficiência cardíaca com fração de ejeção 
preservada; ICFEi: insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária; ICFEr: insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida; NYHA: New York 

Heart Association; ARA/IECA: antagonista do receptore da angiotensina II / inibidor da enzima conversora da angiotensina.
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A média de 25OHD no soro foi de 40,1 (12,4) ng/mL, e a frequência de 

hipovitaminose D de 24,3% (IC95%: 14,2–33,8%) no grupo total. A deficiência de 

vitamina D foi registrada em 7,1% (IC95%: 1,1–13,2%) dos indivíduos com IC. As 

concentrações de PTHi foram significativamente maiores no grupo de indivíduos 

com hipovitaminose D (p=0,02), observando-se que os indivíduos com PTHi elevado 

(>67pg/mL) tiveram maior chance de apresentar hipovitaminose D (OR=3,39; 

IC95%: 1,06–10,84; p=0,034). No grupo total identificou-se 27,1% (IC95%: 16,72–

37,56%) de indivíduos com PTHi elevado (>67 pg/mL). A prevalência de 

inadequação da ingestão de vitamina D foi de 100%, não havendo diferença da 

ingestão média entre os grupos (p ≥0,05). As demais variáveis bioquímicas e 

dietéticas analisadas não apresentaram diferença significativa entre os grupos 

(todas p ≥0,05) (Tabela 2).  
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Tabela 2. Parâmetros bioquímicos e dietéticos dos indivíduos com IC de acordo com a concentração da 25OHD 

Variáveis 
Total 
(n=70) 

25OHD 

p-valor 
Hipovitaminose D 
<30ng/mL 
n=17 

Suficiência 
≥30ng/mL 
n=53 

25OHD (ng/mL)a 40,1 (12,4) 22,85 (4,1) 45,62 (8,5) 0,000* 
PTHi (pg/mL)b 49,15 (35,9-75,2) 66,5 (44,0-112,1) 46,9 (34,95-64,9) 0,020* 

>67 pg/mLc 19 (27,1) 8 (47,1) 11 (20,8) 0,034* 
≤67 pg/mLc 51 (72,9) 9 (52,9) 42 (79,2) 

Cálcio total (mg/dL)a 10,0 (0,6) 9,8 (0,8) 10,1 (0,6) 0,175 
Fósforo (mg/dL)a † 3,8 (0,6) 3,6 (0,5) 3,84 (0,6) 0,208 
Hemoglobina (g/dL)a 13,2 (1,7) 12,8 (2,0) 13,4 (1,5) 0,258 
Glicemia de jejum (mg/dL)b 103,0 (95,8-120,3) 109 (94-155) 103 (96,0-117,5) 0,279 
HbA1Ac (%)b 6,3 (6,0-6,7) 6,3 (5,9-7,35) 6,3 (6,0-6,6) 0,721 
Colesterol total (mg/dL)b 160,5 (132,3-182,3) 165,0 (125,5-191,5) 159 (131,5-180-5) 0,529 
HDL-c (mg/dL)a 35,4 (8,0) 35,7 (7,8) 35,3 (8,1) 0,860 
LDL-c (mg/dL) b 89,0 (70,8-110,8) 94 (74-113,5) 89 (69,5-110,0) 0,661 
Triglicerídeos (mg/dL b 119,0 (76,5-185,5) 129,0 (53,0-217,0) 119,0 (77,0-163,5) 0,701 
TGO (U/L)b 22,5 (18,0-29,0) 22,00 (17,5-33,0) 23,00 (19,0-29,0) 0,995 
TGP (U/L)b 23,0 (18,0-29,5) 21,0 (15,0-25,5) 23,0 (19,0-31,5) 0,236 
Albumina (g/dL)b,† 4,4 (4,2-4,7) 4,4 (3,6-4,5)  4,4 (4,3-4,75)  0,104 
Creatinina (mg/dL)b 1,1 (0,9-1,3) 1,0 (0,9-1,3) 1,1 (0,9-1,3) 0,699 
Ureia (mg/dL)b 38,0 (31,5-55,0) 38,0 (33-56,5) 38,00 (30,0-54,5) 0,722 
PCR-us (mg/L)b,† 1,0 (0,3-6,7) 2,9 (0,5-13,9) 0,8 (0,3-5,6)  0,189 
TFGe (mL/min/1,73m2)a 73,8 (24,9) 65,5 (21,3) 76,5 (25,5) 0,115 
Vitamina D dietética (µg/d)a 2,6 (1,2) 2,7 (1,2) 2,6 (1,2) 0,725 
Cálcio dietético (mg/d)b 354,7 (313,5-487,1) 383,2 (325,7-483,0) 349,19 (308,9-487,5) 0,493 
Fósforo dietético (mg/d)a 766,7 (147,9) 766,05 (92,9) 766,96 (162,3) 0,983 
aDados apresentados em média (desvio padrão) com o valor de “p” baseado no teste-t; bDados apresentados em mediana (quartil 1 - quartil 3) com o valor de 

“p” baseado no teste de Mann–Whitney; cDados apresentados em n (%) com o valor de “p” baseado no teste 2; † Fósforo, n=54 (12/42); Albumina, n=44 
(15/29); PCR-US, n=58 (15/43) *Comparações entre os grupos significativamente diferente (p <0,05). 25OHD – 25-hidroxivitamina D; PTHi – Paratormônio 
intacto; HbA1Ac – Hemoglobina glicada; TGO – transaminase glutâmico-oxalacética; TGP – transaminase glutâmico-pirúvica; PCR-us – Proteína C reativa - 
ultra sensível; TFGe – taxa de filtração glomerular estimada.
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Correlações positivas e significantes foram identificadas entre as 

concentrações de 25OHD e de albumina (r=0,365; p=0,015), cálcio total (r=0,266; 

p=0,026), hemoglobina (r=0,249; p=0,037) e TGP (r=0,366; r=0,002). Foi observado 

ainda uma correlação negativa e significativa entre a 25OHD e o PTHi (r=-0,255; 

p=0,033) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Correlações entre as concentrações de e diferentes parâmetros em todos 

os indivíduos com IC 

Variáveis 
25OHD concentration 

r p-valor 

Idadea -0,108 0,372 
IMCa -0,004 0,972 
FEVEb -0,125 0,302 
Cálcio totala 0,266 0,026* 
PTHib -0,255 0,033* 
Fósforoa ,† 0,158 0,253 
Hemoglobinaa 0,249 0,037* 
Albuminab ,† 0,365 0,015* 
TGOb -0,232 0,054 
TGPb 0,366 0,002* 
PCR-usb,† -0,131 0,328 
TFGea 0,157  0,195 
Escore de exposição solar 0,174 0,150 
Vitamina D dietéticaa 0,088 0,466 
Cálcio dietéticob 0,046 0,704 
Fosforo dietéticoa 0,090 0,436 
aCorrelação de Pearson; bCorrelação de Spearman. *p <0,05 estatisticamente significante. †Fósforo, 
n=54; Albumina, n=44; PCR-us, n=58. 25OHD – 25-hidroxivitamina D; IMC – Índice de massa 
corporal; FEVE – Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo; PTHi – Paratormônio intacto; TGO – 
transaminase glutâmico-oxalacética; TGP – transaminase glutâmico-pirúvica; PCR-US – Proteína C 
reativa - ultra sensível; TFGe – taxa de filtração glomerular estimada. 
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 No modelo de regressão ajustado para a 25OHD, as variáveis que 

apresentaram uma melhor qualidade de ajuste foram o sexo, a classificação 

funcional-NYHA e o PTHi categorizado, podendo estas variáveis ser identificadas 

como preditoras independentes da concentração da 25OHD. Os resultados da 

análise apontaram que indivíduos com IC do sexo masculino tiveram concentrações 

significativamente maiores de 25OHD em comparação com o sexo feminino (β=7,78; 

p=0,005). Adicionalmente, os indivíduos com classe funcional NYHA I apresentaram 

concentrações maiores de 25OHD comparado com aqueles em NYHA III/IV (β=8,23; 

p=0,032). Apesar de se observar que o PTHi elevado (>67 pg/mL) se relaciona 

inversamente às concentrações de 25OHD (β= -5,52; p=0,062), não se identificou 

significância estatística nesta análise (Tabela 4).  

 

Tabela 4. Modelo de regressão múltipla ajustado para a variável resposta 25OHD 

Variáveis β Erro padrão p-valor 

Intercepto 30,55 3,90 0,000 
Sexo    

Masculino 7,78 2,75 0,005* 
Feminino 0         

Paratormônio    
>67 pg/mL -5,52 2,96 0,062 
≤67 pg/mL  0   

Classificação funcional NYHA    
I 8,23 3,83 0,032* 
II 3,09 4,54 0,495 
III/IV 0   

*p <0,05 estatisticamente significante. 25OHD – 25-hidroxivitamina D; NYHA – New York Heart 

Association. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Esse é o primeiro estudo que avaliou o status de vitamina D em indivíduos 

com IC residentes em uma região ensolarada do nordeste Brasil. Nós encontramos 

que a maioria dos indivíduos com IC estavam clinicamente estaveis (NYHA I) e 

tinham status de 25OHD suficiente. Observamos associações importantes da 

25OHD com parâmetros clínicos e bioquímicos. O sexo e a classificação funcional 

destacaram-se como variáveis preditoras independentes das concetrações de 

25OHD, demonstrando menores concentrações de vitamina D nas mulheres e em 

indivíduos com pior classificação funcional. 

Os nossos dados sobre o status de 25OHD divergem dos estudos com 

indivíduos com IC de diversas populações encontrados na literatura. Geralmente, os 

estudos são realizados em regiões de maior latitude e reportam elevadas 

prevalências de deficiência de vitamina D10–13. No Brasil, a incidência de 

hipovitaminose D (<30 ng/mL) também foi observada em 47% de uma amostra de 

pacientes com IC residentes no Rio de Janeiro (22ºS)77, e 70,5% em estudo 

realizado em Porto Alegre (30ºS)78. Embora esses estudos tenham sido realizados 

no Brasil, a região geográfica é diferente do presente estudo. 

Um importante aspecto da exposição solar que deve ser considerado é a 

região geográfica em que o indivíduo reside. Sabe-se que o ângulo da radiação solar 

aumenta em detrimento do aumento da latitude, portanto, em regiões distantes do 

meridiano, os raios UVB são mais absorvidos pela camada de ozônio e pouca 

radiação alcança a superfície da Terra, acarretando em uma diminuição na eficiência 

da produção de vitamina D6. Possivelmente esse é o fator que melhor explica as 

baixas frequências de hipovitaminose D registradas no nosso estudo, pois a região 

geográfica onde ocorreu a pesquisa está localizada entre 5º e o 6º sul de latitude e 

apresenta IUV elevado durante todo o ano19. 

Embora não tenham sido observadas associações entre exposição ao sol, 

vitamina D e 25OHD na dieta, o status da vitamina D é determinado não apenas 

pela ingestão ou produção endógena, mas também pela capacidade do organismo 

de armazenar e utilizar a vitamina34. Desta forma, especula-se que a exposição a um 

elevado IUV ao longo da vida pode proporcionar uma adequada produção e 

armazenamento de vitamina D endógena. Embora estejam pouco esclarecidos os 

mecanismos de estocagem e disponibilidade de 25OHD, estudos em cultura de 
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células apontam que as concentrações de PTH79 e de 1,25-diidroxivitamina D 

[1,25(OH)2D]80 podem regular a captação e liberação de vitamina D pelas células do 

músculo esquelético e adiposas. Portanto, sugere-se que as concentrações de 

25OHD observadas em nosso estudo e a elevada frequência de suficiência em 

vitamina D registrada sejam o reflexo da disponibilização da 25OHD armazenada 

nesses tecidos. No entanto, os mecanismos envolvidos neste processo ainda 

precisam ser melhor esclarecidos.  

Esse estudo apontou a necessidade de alerta para os fatores clínicos que 

podem predispor os indivíduos com IC à hipovitaminose D. Nós encontramos uma 

chance significativamente maior de hipovitaminose D em indivíduos com IC de 

origem isquêmica em relação aos de origem não isquêmica. A deficiência de 

vitamina D parece contribuir para o desequilíbrio da homeostase vascular, 

comprometendo o funcionamento arterial e repercutindo na progressão da 

aterosclerose81. Uma metanálise que incluiu 11 estudos 16.434 participantes 

confirma as correlações entre a hipovitaminose D e a formação da placa 

aterosclerótica na carótida82. Em nosso estudo, a associação entre hipovitaminose D 

e uso de antiagregante plaquetário provavelmente se deve ao fato de que indivíduos 

que sofreram eventos isquêmicos comumente usam este medicamento. Já a maior 

chance de hipovitaminose apresentada pelos indivíduos que não utilizavam 

ARA/IECA possivelmente não é atribuído a medicação em si, mas deve refletir uma 

significância espúria relacionada ao pequeno número de pessoas que não utilizavam 

esses fármacos. 

Correlações positivas da 25OHD à albumina, hemoglobina e TGP também 

foram evidenciadas em nosso estudo, estando em concordância com os achados de 

outros autores10,11,83 , muito embora esses dados não sejam amplamente discutidos. 

A redução de albumina e hemoglobina, e a elevação de transaminases são 

frequentemente observadas na IC, refletindo a gravidade clínica da síndrome84,85. 

Portanto, a identificação dessas correlações é importante tendo em vista que a 

redução da albumina pode afetar a biodisponibilidade da vitamina D, uma vez que 

10-15% da 25OHD e 1,25(OH)2D circulam no sangue ligados a esta proteína86, e 

que a literatura relata o papel regulador da 1,25(OH)2D no processo de 

hematopoese87. A associação direta da 25OHD à TGP é um achado intrigante, pois 

a elevação de transaminases na IC normalmente está associada à hepatopatia 

congestiva, no entanto, nesses casos se observam elevações de 2-3 vezes o nível 
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de referência normal84, o que não foi identificado em nenhum dos indivíduos do 

presente estudo. 

Destaque especial deve ser dado ao fato de o sexo foi uma varável preditora 

independente das concetrações de 25OHD, reforçando a necessidade de atenção 

para o status de da vitamina D das mulheres, que além de apresentarem menor 

concentração da vitamina, também apresentaram maior chance de hipovitaminose D 

em relação aos homens, corroborando com os achados de outros estudos que 

avaliaram indivíduos com e sem IC10,88,89. Os hormônios esteróides sexuais são 

relatados por regular a síntese da DBP hepática, principal proteína carreadora da 

vitamina D, e a redução do estrógeno em mulheres na pós-menopausa parece 

implicar em menores concentrações de vitamina D total90. Considerando que 64% da 

mulheres deste estudo estavam na menopausa, é provavel que esse mecanismo 

esteja contribuindo para os resultados encontrados. 

Outra variável identificada como preditora do status da vitamina D foi a 

classificação funcional. A associação de baixas concentrações de 25OHD à maior 

gravidade sintomática, avaliada pela classificação funcional, tem sido relatada por 

alguns autores91,92, mas por outros não10,93. No entanto, tem sido evidenciada 

associação da 25OHD a outros parâmetros que indicam gravidade clínica, como às 

concentrações de peptídeos natriuréticos elevadas10,92, reduzida capacidade 

funcional12e ocorrência  de desfechos desfavoráveis na IC10,83,93. 

Possíveis motivos que justifiquem menores concentrações de 25OHD em 

indivíduos com uma sintomatologia mais grave podem ser a menor realização de 

atividades ao ar livre, a inadequada ingestão dietética da vitamina ou até mesmo sua 

maior utilização pelo organismo. Um estudo de metanálise confirma que a 

classificação funcional mais grave se relaciona a uma maior perda óssea60, e o 

desequilíbrio no balanço do cálcio e do fósforo, bem como dos hormônios envolvidos 

neste balanço, têm sido evidenciados em pacientes com IC de fase terminal, além 

de estar associado a um desfecho clínico desfavorável94. Considerando o papel da 

vitamina D na manutenção da homeostase do cálcio e o fósforo95, sugere-se que os 

indivíduos com IC de maior gravidade clínica possam apresentar maior requerimento 

de vitamina D e, portanto, a redução da 25OHD estaria ocorrendo em detrimento do 

aumento da sua utilização. 

Além disso, confirmamos que concentrações menores de 25OHD se 

associaram às concentrações mais baixas de cálcio sérico e à elevação das 
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concentrações de PTH, reforçando a importância do status adequado de vitamina D 

para a homeostase desse mineral e na manutenção da concentração adequada do 

PTH circulante. Achados semelhantes também foram relatados em outros estudos 

11,83,96, com maior mortalidade na IC relacionada à elevação do PTH e 

hipovitaminose D11. 

O estudo apresenta algumas limitações: (1) a frequência pontual de 

hipovitaminose D foi determinada por meio de um estudo transversal e não realizou 

comparação com grupo controle saudável demograficamente semelhante. (2) 

possibilidade do ensaio bioquímico utilizado para avaliar 25OH não contemplar 

apenas o metabólito 25OHD, considerando riscos de reação cruzada com os 

metabólitos inativos (3) limitação do instrumento de exposição solar, refletindo a 

exposição somente dos últimos 7 dias (4) erros sistemáticos e aleatórios inerentes 

ao instrumento utilizado na avaliação do consumo alimentar e dietético, embora os 

dados tenham sido coletados por pesquisadores treinados. Apesar do estudo ter 

incluído um número reduzido de participantes, os resultados sinalizam para a 

necessidade de se explorar essa temática em indivíduos com IC residentes em 

regiões ensolaradas, levando em conta características biodemográficas, clínicas e 

fatores que influenciam diretamente o status da vitamina.  
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7 CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou a presença de hipovitaminose D entre os 

indivíduos com IC residentes em uma região ensolarada, embora maioria 

apresentasse status de 25OHD suficiente, registrando maior chance de 

hipovitaminose D para as mulheres, sujeitos com IC de etiologia isquêmica e entre 

aqueles com PTHi elevado. Os resultados encontrados sugerem que os indivíduos 

com maior gravidade sintomática apresentam menores concentrações da vitamina 

D, portanto, torna-se interessante aprofundar a avaliação em relação à gravidade da 

IC, utilizando, por exemplo, marcadores inflamatórios e o NT-pro BNP. Outro achado 

relevante foi a registro de menores concentrações de 25OHD entre as mulheres, 

quando comparadas aos homens, enfatizando a necessidade de maior atenção à 

este público e de se explorar os fatores que podem estar contribuindo para a 

diferença encontrada. 

A fim de expandir o conhecimento sobre o status da 25OHD no público 

estudado, bem como responder os questionamentos levantados, reforçamos a 

necessidade de que pesquisas futuras, além de aumentar o número amostral, 

avaliem também a mineralização óssea, o FGF23, a 1,25(OH)2D e incluam 

ferramentas genômicas, identificando a expressão de proteínas e polimorfismos que 

possam interferir no metabolismo da vitamina nesse grupo de pessoas. Destacamos 

que mesmo diante do status adequado da 25OHD, é importante avaliar se o 

metabólito ativo da vitamina está sendo produzido, uma vez que a conversão da 

25OHD à 1,25(OHD)2D pode estar comprometida na IC. Sugerimos ainda maiores 

investigações sobre os mecanismos envolvidos no armazenamento e 

disponibilização de 25OHD do seu estoque, no sentido de elucidar as relações entre 

os mecanismos fisiopatológicos da IC e o metabolismo da vitamina D. 
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8 TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

O Mestrado em Nutrição além de proporcionar um aprendizado 

multidisciplinar e interprofissional, possibilitou ainda a experiência de gestão da 

pesquisa, de docência assistida, de coorientação e de participação na banca de dois 

trabalhos de conclusão de curso. Neste período também foram executadas 

atividades de avaliação e orientação nutricional, além da participação na elaboração 

de receitas gastronômicas voltadas ao paciente com IC e de um evento sobre 

alimentação saudável com os pacientes do ambulatório. Essas atividades 

contribuíram consideravelmente para evolução do conteúdo teórico-prático, 

proporcionando a união da pesquisa, do ensino e da extensão. Houveram ainda 

participações em reuniões científicas do grupo de pesquisa, que contribuíram para o 

desenvolvimento da criticidade necessária à área científica.  

No decorrer do mestrado a aluna participou como co-autora do artigo 

intitulado “Acurácia e concordância dos indicadores antropométricos e de 

composição corporal na insuficiência cardíaca”, aceito pelo International Journal of 

Cardiovascular Sciences, e participou também de quatro trabalhos apresentados em 

congressos, sendo eles: (1) Avaliação do status de zinco de acordo com diferentes 

combinações de componentes da síndrome metabólica: Um estudo piloto – 14º 

Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição – SBAN; (2) 

Excreção de zinco na urina e terapias anti-hipertensivas em indivíduos com 

síndrome metabólica – 14º Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de 

Alimentação e Nutrição – SBAN; (3) Status de 25-hidroxivitamina D e sua 

associação com parâmetros laboratoriais em pacientes com insuficiência cardíaca  – 

20º Fórum Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e Experimental no Ganepão 

2018; (4) Adequação do consumo alimentar e dietético de indivíduos com 

insuficiência cardíaca. – 20º Fórum Paulista de Pesquisa em Nutrição Clínica e 

Experimental no Ganepão 2018. Ressalta-se que os dois últimos estiveram 

relacionados ao atual projeto de mestrado e foram apresentados pela própria aluna. 

Além do conhecimento científico e acadêmico, a experiência do mestrado 

possibilitou crescimento profissional e pessoal através da troca de experiências com 

profissionais de diferentes áreas de atuação, do atendimento ao paciente com IC e, 

principalmente, por proporcionar o contato com pessoas que não só se 

disponibilizaram em participar dessa pesquisa, mas compartilharam suas histórias 

de superação.  
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