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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação isolada de vitamina D (VD) sobre os 

marcadores imune-inflamatórios em mulheres na pós-menopausa. 

Métodos: Foi conduzido ensaio clínico, duplo-cego, placebo-controlado envolvendo 

160 mulheres com idade entre 50-65 anos e amenorréia ≥ 12 meses. Foram excluídas 

mulheres com histórico de doença cardiovascular, diabetes insulino dependente, 

doença renal crônica, doença hepática, doença autoimune, disfunção da paratireóide e 

usuárias de doses farmacológicas de VD (> 100 UI/dia). As participantes foram 

randomizadas em dois grupos: grupo VD, ingestão de colicalciferol 1.000 UI/dia via oral 

(n=80) ou grupo placebo (n=80). O tempo de intervenção foi de 10 meses, com 

avaliações nos momentos inicial e final. Para avaliação da resposta inflamatória foram 

dosadas as interleucinas IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12ρ70, IL-17, o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-) e o interferon gama (IFN-). Os valores séricos de 25-

hidroxivitamina D [25(OH)D] foram mensurados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). A análise estatística foi por Intenção de Tratamento (ITT), 

empregando-se medidas repetidas por meio da Distribuição Gama seguido do teste de 

comparação múltipla de Wald. 

Resultados: Os grupos foram similares nos parâmetros clínicos e bioquímicos iniciais. A 

média de idade foi de 58,8 ± 6,6 anos no grupo VD e de 59,3 ± 6,7 anos no grupo 

placebo, com tempo de menopausa de 12,0 ± 8,8 anos e 12,3 ± 8,4 anos, 

respectivamente (p>0.05). Após 10 meses, valores médios de 25(OH)D aumentaram de 

15,0 ± 7,5 ng/ml para 27,5 ± 10,4 ng/ml (+45,4%) no grupo VD, e diminuíram de 16,9 ± 

6,7 ng/ml para 13,8 ± 6,0 ng/ml (-18,5%) no placebo (p<0.001). No grupo de mulheres 
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suplementadas com VD observou-se redução significativa nos valores de IL-5 (-77,4%), 

IL-12p70 (-41%), IL-17 (-57,1%), TNF- (-24,1%) e IFN- (-47,0%) (p<0.05). Na 

comparação entre os grupos no momento final, foi observada diferença significativa 

para IL-5 (0,7 ± 0,9 pg/mL vs 2,0 ± 7,1 pg/mL, p=0.005) e IL-6 (1,3 ± 2,5 pg/mL vs 2,0 ± 

3,6 pg/mL, p=0.029) com valores finais inferiores para o grupo VD quando comparado 

ao grupo placebo. Não foram observadas diferenças significativas nos valores de IL-1β 

e IL-10 após o período de intervenção, em ambos os grupos (p>0.05). A taxa de adesão 

foi de 92% para o estudo, sem diferenças entre os grupos de tratamento (VD ou 

placebo). 

Conclusão: Em mulheres na pós-menopausa com deficiência de vitamina D, a 

suplementação diária e isolada de 1.000 UI de vitamina D3 por 10 meses associou-se 

com redução nos marcadores pró-inflamatórios. 

 

Palavras-chave: citocinas, ensaio clínico controlado, mediadores inflamatórios, 

menopausa, vitamina D. 
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Abstract  

 

Objective: To evaluate the effect of supplementation of vitamin D (VD) alone on the 

immune-inflammatory biomarkers in postmenopausal women.  

Methods: In this double-blind, placebo-controlled trial, 160 postmenopausal women 

were randomized into two groups: VD group, vitamin D3 supplementation 1,000 

IU/day orally (n=80) or placebo group (n=80). Women with amenorrhea ≥ 12 months 

and age 50-65 years were included. Those with established cardiovascular disease, 

insulin dependent diabetes, primary hyperparathyroidism, renal failure (or creatinine 

>1.4 mg/dL), liver disorders, autoimmune diseases, and previous use of 

pharmacological doses of VD (> 100 IU/day) were excluded. The intervention time was 

10 months, with assessments at the start and end of treatment. Serum levels of 

interleukin IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12ρ70, IL-17, tumor necrosis factor-alpha (TNF-) 

and interferon-gamma (IFN-) were determined.  The plasma concentrations of 25-

hydroxyvitamin D [25(OH)D] were measured by HPLC (high-performance liquid 

chromatography). Statistical analysis was by intention-to-treat (ITT), using Gamma 

distribution in repeated measures design followed by multiple comparison Wald’s test. 

Results: The two groups were similar at baseline in terms of clinical and laboratory 

parameters. The mean age of the patients included was 58.8 ± 6.6 years in the VD 

group and 59.3 ± 6.7 years in the placebo group, with time since menopause of 12.0 ± 

8.8 years and 12.3 ± 8.4 years, respectively (p>0.05). After 10 months, there was 

increase in the 25(OH)D concentrations from 15.0 ± 7.5 ng/ml to 27.5 ± 10.4 ng/ml 

(+45.4%) in VD group, and decrease from 16.9 ± 6.7 ng/ml to 13.8 ± 6.0 ng/ml (-18.5%) 
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in placebo group (p<0.001). At the end of the intervention, in VD group, there was 

significant decreased in IL-5 (-77.4%), IL-12p70 (-41%), IL-17 (-57.1%), TNF- (-24.1%) 

e IFN- (-47.0%) values (p<0.05). In the comparison between groups, after 10 months, 

in VD group, there were significantly greater decreases in levels of IL-5 (0.7 ± 0.9 pg/mL 

vs 2.0 ± 7.1 pg/mL, p=0.005) and IL-6 (1.3 ± 2.5 pg/mL vs 2.0 ± 3.6 pg/mL, p=0.029) 

compared to those randomized to placebo. There were no significant intervention 

effects on serum levels of IL-1β and IL-10 in both groups (p>0.05).  For the participants 

who completed the study, adherence was 92% for the study intervention (vitamin D or 

placebo). 

Conclusion: In postmenopausal women with vitamin D deficiency, daily isolated 

supplementation of 1,000 IU of vitamin D3 for 10 months was associated with a 

reduction in pro-inflammatory biomarkers. 

 

Key-words: cytokines, controlled clinical trial, inflammation mediators, menopause, 

vitamin D. 
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1. Introdução 

 

Menopausa e Doença Cardiovascular 

A expectativa de vida está aumentando em todo o mundo, assim como no 

Brasil. Dados recentes mostram média de vida para mulheres e homens de 78,8 e 71,6 

anos de idade, respectivamente, em comparação com 72,9 e 65,1 anos, apenas uma 

década atrás(1). Este processo de envelhecimento da população apresenta importante 

impacto sobre a saúde e as políticas sociais. De acordo com dados do Ministério da 

Saúde, o infarto agudo do miocárdio (IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC) são as 

principais causas de morte em mulheres acima de 50 anos de idade. No Brasil, IAM e 

AVC foram responsáveis por 189.191 mortes, sendo que 87.703 destas ocorreram em 

mulheres. 

Apesar do risco de câncer de mama ser a principal preocupação das mulheres, 

a incidência de morte relacionada à doença cardiovascular (DCV) é maior, com um 

índice de 34% comparado a 3% do câncer de mama(2). Em mulheres, o envelhecimento 

e a menopausa podem ser considerados fatores de risco (FRs) cardiovascular pela 

privação estrogênica decorrente da falência ovariana(3,4). Além disso, estudos têm 

mostrado que o diabetes, o tabagismo, a hipertensão, a obesidade e a dislipidemia 

estão associados com o aumento do risco da doença arterial coronariana (DAC)(5-15). 

O conceito de FRs cardiovascular constitui-se de importância no 

desenvolvimento de estratégias para prevenção da DAC. A estimativa do risco de 

doença aterosclerótica resulta da somatória de cada um dos FRs mais a potenciação 

causada por sinergismos entre alguns desses fatores(8). A ocorrência de um evento 

coronariano agudo pode ser a primeira manifestação da DAC em pelo menos metade 
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das pessoas. Em mulheres, a DAC é frequentemente fatal, sendo que mais da metade 

não apresentam sintomas prévios(3). A identificação dos indivíduos assintomáticos, que 

estão mais predispostos, é crucial na prevenção efetiva com a correta definição de 

metas terapêuticas.  

Na atualidade, grande parte das mulheres das sociedades urbanas apresenta 

fatores de risco para DCV.  Esta “epidemia” deve-se ao aumento na proporção de 

mulheres acima dos 50 anos, na obesidade abdominal, no sedentarismo e no padrão 

alimentar moderno, caracterizado pelo elevado consumo de alimentos de maior 

densidade energética com baixos índices de alimentação saudável(16-18). Em 2010, 

Tardivo et al., avaliando a qualidade da dieta em 273 mulheres na pós-menopausa 

atendidas no Ambulatório de Climatério da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), 

demonstraram que apenas 3% destas apresentavam dieta de boa qualidade, 49% 

necessitavam de melhoras no padrão alimentar e 48% apresentavam dieta de pobre 

qualidade, sendo que 75,7% estavam sobrepeso ou obesas e 73,2% com deposição 

abdominal aumentada de gordura(19). 

A prevalência de sobrepeso e obesidade em mulheres na pós-menopausa é 

superior a 80% em países desenvolvidos(7). No Brasil, em mulheres a partir da faixa 

etária de 35 a 44 anos a prevalência do excesso de peso (63,6%) ultrapassa a dos 

homens (62,3%), chegando a mais de 70,0% na faixa de 55 a 64 anos, segundo a 

Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF(1).  O excesso de peso e o acúmulo de 

gordura abdominal estão associados ao maior risco de DAC(9). O Nurses’ Health Study 

demonstrou que elevada medida da circunferência da cintura esteve significantemente 

associada com aumento na mortalidade por DAC em mulheres com peso normal(20).  
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Marcadores inflamatórios da doença cardiovascular 

Apesar de décadas de estudos epidemiológicos e experimentais, o 

conhecimento dos FRs é capaz de rastrear a DAC em apenas um terço dos casos. A 

detecção de marcadores precoces possibilitaria o reconhecimento da doença 

aterosclerótica subclínica com a intervenção precoce sobre os FRs modificáveis(21). 

Como fator determinante no desenvolvimento da DAC está a presença de 

aterosclerose. Esta é definida como processo crônico, progressivo e sistêmico, 

consequente à resposta inflamatória e fibroproliferativa causada por uma agressão a 

superfície endotelial das artérias(22). Essas alterações ocorrem lentamente e 

processam-se por meio de disfunção endotelial, inflamação, proliferação celular e 

alteração da matriz celular(23). A aterosclerose é, portanto, doença generalizada da 

parede arterial, caracterizada por remodelamento e que pode permanecer silenciosa 

por muito tempo, ou manifestar-se como evento vascular agudo, tornando-se 

clinicamente aparente. Por ser um processo degenerativo, tem incidência aumentada 

com a idade, sendo difícil reconhecê-la em seu estágio inicial(24). 

Na DAC, convencionais fatores de risco – dislipidemia, hipertensão, diabetes, 

obesidade – permanecem importantes, mas diferenças individuais no perfil imuno-

inflamatório podem modular a severidade do processo(8,25,26). A inflamação 

desempenha papel fundamental no desencadeamento, progressão e instalação da 

doença aterosclerótica(25). Os principais mecanismos na instalação e evolução da 

resposta inflamatória sistêmica são compostos pela cascata do sistema complemento, 

pela ativação das células imunológicas, pela liberação de citocinas e pela disfunção 

endotelial(25). Ambos componentes do sistema imunológico, celular e humoral, têm 

sido implicados na aterogênese. A interação entre a parede arterial e as células 
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sanguíneas circulantes, como os monócitos e os linfócitos T mediados pelas moléculas 

de adesão celular, passo importante no processo inflamatório(27). 

A aterosclerose pode ser desencadeada por injúria ao endotélio arterial 

atribuído a fatores como hipertensão, hiperinsulinemia, dislipidemia, e principalmente, 

pela deposição de moléculas oxidadas de LDL(22). Após a agressão inicial, os monócitos 

e as células T são recrutados do sangue periférico para a parede arterial, e penetram 

na íntima dos vasos onde fagocitam o LDL oxidado, promovendo dessa maneira, a 

liberação de citocinas inflamatórias(25). A identificação de macrófagos, células T, e 

citocinas pro-inflamatórias na lesão aterosclerótica suporta a hipótese que a resposta 

imunológica inata participa do mecanismo da aterogênese(28,29). O macrófago é a 

principal fonte de citocinas na placa ateromatosa, incluindo as citocinas pro-

inflamatórias, como as interleucinas (IL) 1, 6, 12, 15, 18 e o fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-); assim como as citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, IL-32 e fator de 

crescimento tumoral beta (TGF-β), entretanto esses mecanismos não estão 

esclarecidos(29).  

A IL-1 e o TNF- têm o papel de perpetuar a resposta inflamatória e modificar a 

superfície endotelial anticoagulante para um estado pró-trombótico. A IL-6 por sua vez 

estimula a produção hepática da proteína C-reativa (PCR), sendo esta última 

reconhecida proteína da fase aguda de processos inflamatórios(30). A elevação sérica da 

PCR é considerada fator de risco independente para aterosclerose, particularmente em 

mulheres na pós-menopausa, além de ser fator de predição para IAM, AVC, doença 

arterial periférica e morte súbita(31-33).  

O estudo Woman On the Move through Activity and Nutrition (WOMAN) tratou 

de ensaio clínico randomizado que investigou a variação laboratorial de um painel de 
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citocinas e suas relações com fatores de risco para a DAC em 290 mulheres norte-

americanas na pós-menopausa com excesso de peso. A maioria das citocinas foi 

detectável nas amostras, mas com grande variação biológica individual. Os tradicionais 

FRs para DAC, como idade, dislipidemia, circunferência da cintura e resistência 

insulínica (RI) estiveram associados com valores aumentados de IL-1, IL-6 e TNF-. A 

perda de peso foi associada à diminuição dos valores de IL-1, IL-6 e PCR. Para os 

autores, existe grande e inexplorada variabilidade nos valores de citocinas, 

provavelmente devido às associações genético-ambientais(33). 

Enquanto a deposição lipídica ateromatosa e o acúmulo de células espumosas 

(macrófagos ricos em LDL-oxidado) na íntima das artérias apresentem-se como a 

principal marca morfológica da aterosclerose, as alterações subliminares na parede 

arterial, estimulando o influxo de células inflamatórias e a produção local de citocinas 

e outros mediadores inflamatórios, são atualmente reconhecidos como fatores 

fundamentais da aterogênese(34,35). Como existem evidências crescentes que as 

moléculas inflamatórias circulantes são marcadores biológicos para aterosclerose 

progressiva, a detecção e o monitoramento da inflamação vascular têm papel de 

destaque no diagnóstico precoce desta entidade(35). 

 

Vitamina D 

A vitamina D (VD) é uma vitamina lipossolúvel, essencial para manutenção do 

esqueleto e para absorção de cálcio. Se proveniente da síntese em animais, é 

denominada de colecalciferol (vitamina D3). É adquirida na dieta pela ingestão de 

alimentos ricos em óleo de peixe, fígado e ovos. Entretanto, a maior fonte decorre da 

ativação na pele (derme e epiderme), a partir da exposição aos raios UVB do composto 
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7-deidrocolesterol que se transforma em vitamina D3, sendo armazenada e liberada 

pelas células de gordura(36). Essa forma, cuja ativação não é metabólica, necessita das 

funções hepáticas e renais preservadas. É transportada pela corrente sanguínea até o 

fígado, onde sofre uma hidroxilação no carbono 25, pelo citocromo P450 R21, 

tornando-se 25 hidroxivitamina D [25(OH)D] ou calcidiol, forma inativa da VD. Para se 

tornar ativa, a 25(OH)D necessita ainda de uma hidroxilação na posição 1, pelo 

citocromo P450 27B1, nos túbulos proximais dos rins, sob a ação da enzima 1α-

hidroxilase, transformando-se em 1,25-diidroxivitamina D  [1,25(OH)2D] ou calcitriol, 

que é responsável pelos  efeitos biológicos(37-39). A 1,25(OH)2D, produzida no rim, é 

secretada na circulação sanguínea, ligada à proteína de ligação à vitamina D (VDBP) e, 

em seguida, transportada para órgãos-alvo, onde induz respostas genômicas e não-

genômicas através da interação com o receptor de vitamina D (VDR). Muitas células e 

tecidos expressam o citocromo P450 27B1 assim como VDR, o que implica que a 

conversão local de 25(OH)D para 1,25(OH)2D, a forma ativa, possa ocorrer em vários 

tecidos(39). 

O nome 'vitamina D' é um equívoco histórico. A forma ativa, o calcitriol, pode 

ser considerada um hormônio, pois é sintetizado em humanos, submetido à regulação 

autócrina e interage com receptor nuclear. A VD tem importante e reconhecido papel 

na mineralização óssea, na concentração de cálcio/fósforo e na regulação da 

paratireóide(36). A forma ativa da VD regula a transcrição de um número expressivo de 

genes, os quais codificam proteínas transportadoras de cálcio e proteínas da matriz 

óssea, estando envolvida em processos biológicos, tais como o metabolismo ósseo, a 

modulação da resposta imune e a regulação da proliferação e da diferenciação 

celular(40). A VD também modula a transcrição de células durante o ciclo proteico, 
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diminuindo a proliferação celular e aumentando sua diferenciação (precursores de 

osteoclastos, enterócitos e queratinócitos). Essa propriedade pode explicar a ação da 

VD na reabsorção óssea, no transporte intestinal de cálcio e na pele(36,39,41). 

Atualmente, a dosagem de 25(OH)D é adequada para se avaliar e monitorizar o 

status nutricional de VD no organismo humano, pois os valores plasmáticos são os 

principais indicadores das reservas corporais(38,39). Em diretriz clínica da Task Force 

Norte-Americana, a insuficiência de VD foi definida como valores entre 21–29 ng/ml 

(52,5–72,5 nmol/l) e a deficiência de VD como valores inferiores a 20 ng/ml (50 

nmol/l)(39). Número crescente de estudos sugere que são necessários valores acima de 

30 ng/ml para garantir melhor disponibilidade de VD(38,42,43).  

Caracterizam-se como hipovitaminose D concentrações plasmáticas de 

25(OH)D abaixo do limiar de 30 ng/ml, ou seja, do limiar considerado suficiente para 

manutenção da secreção normal de paratormônio (PTH) pelas paratireóides(44).  Na 

insuficiência de VD evidencia-se elevação do PTH circulante, traduzindo um 

hiperparatireoidismo secundário, com redução da fração ativa de 1,25(OH)2D, o que 

aumenta a reabsorção óssea(38,45). A suplementação diária de VD é capaz de reverter 

esse quadro de hiperparatireoidismo e impedir a perda óssea em mulheres com idade 

superior a 50 anos(46). A deficiência da VD pode ser confirmada pela aferição dos níveis 

séricos de 25(OH)D. Por outro lado, as concentrações de 1,25(OH)2D estão usualmente 

dentro dos valores normais de referência ou mesmo aumentada em pacientes 

deficientes / insuficientes, razão pela qual não são utilizadas como referência na 

prática clínica diária(38,45). 

Reconhece-se que a deficiência de VD é condição médica frequente em todo 

mundo(47). Mesmo moradores de regiões próximas à linha do equador, com alta 
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incidência de sol, apresentam valores inadequados de VD. Estudo epidemiológico em 

18 países de latitudes variadas, avaliando a prevalência de concentrações plasmáticas 

de 25(OH)D em mulheres na pós-menopausa, observou valores baixos em quase todo 

o planeta, sendo que em média 64% das participantes apresentavam valores 

inadequados(48).  Imaginava-se que o Brasil, por ser um país tropical e ensolarado, não 

apresentasse população exposta à deficiência de VD. No entanto, pesquisas brasileiras 

têm revelado números alarmantes, sendo que o estado de hipovitaminose D é 

comumente encontrado em mulheres na pós-menopausa(49-51). Entre as prováveis 

causas descrevem-se: baixa exposição solar e capacidade reduzida de produção de VD; 

função renal diminuída; menor absorção de VD pelo trato gastrintestinal; e uso de 

múltiplas drogas que podem interferir com a absorção e a metabolização da VD. 

Outros fatores também influenciam a capacidade de produção de VD pela pele: uso de 

filtro solar, cor da pele, roupa e idade(52). 

Sabendo-se que as fontes dietéticas de VD são inadequadas, é interessante que 

mulheres na pós-menopausa recebam suplementação para garantir a saúde óssea(45). 

Em 2010, a International Osteoporosis Foundation (IOF) publicou posicionamento 

sobre a VD, com base em dados observacionais, recomendando manutenção de 

valores séricos de 25(OH)D de 30 ng/ml para pessoas idosas e afirmando que o 

consumo de VD de até 2.000 UI/dia pode ser necessário para atingir valor 

recomendável em alguns pacientes(42). Em contraste, o Institute of Medicine baseado 

em evidências, a partir de estudos observacionais e randomizados, sugere que nível 

sérico de 20 ng/ml protegeria 97,5% da população contra efeitos adversos na massa 

óssea, tais como fraturas e quedas(53).  
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Contudo permanece incerta a dose apropriada de suplementação para atingir 

os valores desejados, embora se recomende dose de no mínimo 600 UI/dia para 

mulheres na pós-menopausa e doses superiores a 800 UI/dia para aquelas com idade 

superior a 70 anos(53). A suplementação diária de 1.000 UI de VD (dentro de um 

período mínimo de seis meses) aumenta os valores séricos em torno de 10 ng/ml, 

sendo que esta dose é atualmente sugerida para pacientes com idade inferior a 65 

anos. Já as mulheres com idade superior, deveriam receber dose diária de 2.000 UI(54). 

Em geral, para cada 100 UI de VD suplementada há aumento de 1 ng/ml no nível sérico 

de 25(OH)D e quanto menor os valores séricos basais, melhor a resposta à 

suplementação. A suplementação destina-se a elevar os valores séricos de 25(OH)D 

acima de 30ng/ml de modo a aproveitar ao máximo os benefícios da VD(55). A relevante 

função desempenhada pela VD sobre a massa óssea está bem definida, efeitos extra-

ósseos da VD sobre os marcadores cardiometabólicos e imuno-inflamatórios estão sob 

investigação atual.  

 

Vitamina D e DCV 

A deficiência de vitamina D e o aumento na prevalência da obesidade são 

considerados importantes questões de saúde pública(56). Evidências recentes sugerem 

o envolvimento da VD em diversas doenças crônicas não transmissíveis como 

obesidade, hipertensão, diabetes e DCV(57-60). Vários estudos epidemiológicos 

demonstraram que indivíduos obesos têm menores concentrações séricas de 25(OH)D, 

com associação inversa entre a concentração de VD e o índice de massa corpórea 

(IMC) e a circunferência da cintura(61-64). Os mecanismos envolvidos não estão 
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completamente descritos, mas é possível que o sequestro de metabólitos da VD no 

tecido adiposo diminua sua biodisponibilidade(65,66).  

A expressão tanto do receptor da vitamina D (VDR) como do gene da 25-

hidroxivitamina D 1α-hidroxilase (CYP27B1) tem sido demonstrada em adipócitos 

humanos. Há evidências de que a VD afete a gordura corporal pela inibição dos fatores 

de transcrição adipogênicos e pelo acúmulo de lipídios durante a diferenciação dos 

adipócitos. Os metabólitos de VD também influenciam a produção de citocinas e a 

resposta inflamatória no tecido adiposo(56). Sendo assim, a deficiência de VD pode 

comprometer o funcionamento metabólico normal do tecido adiposo, com impacto 

significativo na manutenção da saúde metabólica como um todo, diante da 

importância do tecido adiposo no balanço de energia, no metabolismo de lipídios e na 

inflamação(60). Uma meta-análise de 28 estudos demonstrou que elevados níveis 

séricos de 25(OH)D estavam associados à redução de 55% na diabetes e risco 

diminuído de 33% de DCV(67). 

No sistema cardiovascular foram encontrados receptores de VD no músculo liso 

vascular, no endotélio, e nos cardiomiócitos(68). Evidências sugerem que a deficiência 

de VD é potencial fator de risco para DCV(69-72). No estudo Framingham Offspring foram 

avaliados prospectivamente 1.739 participantes para determinar se menores 

concentrações de VD poderiam prever o desenvolvimento de DCV. Valores de VD 

inferiores a 15 ng/mL foram consistentemente associados com aumento do risco de 

eventos cardiovasculares, mantendo significância após ajustes para conhecidos fatores 

de risco cardiovascular, incluindo pressão arterial, LDL, função renal e terapia 

medicamentosa. A taxa de desenvolvimento de um evento cardiovascular foi duas 
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vezes maior em pessoas com deficiência de VD quando comparadas aquelas com 

valores adequados de VD(73).   

A VD pode exercer efeito protetor sobre as paredes dos vasos por inibição de 

macrófagos na formação de células espumosas e pelo seu efeito anti-inflamatório(68). 

Entretanto, uma clara associação entre o estado de VD e a ocorrência de infarto agudo 

do miocárdio e de doença arterial coronariana não foi firmemente estabelecida(73). 

Apesar da deficiência de VD poder associar-se com elevado risco cardiometabólico, os 

resultados foram inconsistentes como demonstrado em três metanálises(74-76).  

 

Vitamina D e Marcadores inflamatórios 

Acreditava-se que o papel biológico da VD fosse limitado à homeostase do 

cálcio e saúde óssea. No entanto, há considerável evidência sugerindo que a VD 

desempenhe vários papéis e possa afetar múltiplos órgãos e processos 

metabólicos(39,77). Uma redução da sua biodisponibilidade é comumente detectada em 

indivíduos com sobrepeso e obesos, possivelmente devido ao seu maior sequestro no 

tecido adiposo, uma vez que a VD é lipossolúvel(62,65). Dessa forma, a deficiência de VD 

tem sido observada em várias condições relacionadas com a obesidade, tais como 

resistência insulínica, diabetes e doença cardiovascular(58,77,78). 

Dados recentes sugerem que a obesidade esteja positivamente correlacionada 

com os níveis de IL-6 e TNF-α; assim como com a diminuição dos níveis de 

adiponectina, que apresenta importante papel na inibição do processo inflamatório e 

no aumento da expressão da citocina anti-inflamatória IL-10(77). O volume celular de 

adipócitos subcutâneos e viscerais mostrou correlação positiva com os níveis séricos 

de TNF-α em adultos com sobrepeso / obesidade, comparados aos controles(79). A 
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hipertrofia dos adipócitos parece resultar em um aumento da síntese e liberação de 

mediadores pró-inflamatórios (TNF-α, IL-6, etc.), aumentando assim seus níveis 

circulantes, via sistema porta, promovendo a inflamação dos tecidos(56,77,79). O acúmulo 

de gordura visceral também tem sido fortemente associado com o aumento da PCR, 

bem como à deficiência de VD(77,80). Segundo o National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES), níveis de VD inferiores a 21 ng/ml (< 52,42 nmol/L) 

apresentaram uma associação inversa com os níveis de PCR(77,81). Entretanto, níveis 

aumentados de IL-6 são muitas vezes correlacionados com aumento dos níveis de PCR, 

indicando que a IL-6 possa ser o principal fator estimulante para a produção hepática 

de PCR(82). 

Os marcadores de estresse oxidativo e de inflamação parecem também estar 

elevados em pessoas com baixa concentração sérica de 25(OH)D, mas os resultados 

ainda são controversos(77,83). A VD parece interagir com o sistema imunológico através 

da supressão da expressão de citocinas pró-inflamatórias e por meio da regulação da 

atividade e diferenciação de células imunitárias como linfócitos, macrófagos, células 

dendríticas e natural killer (NK)(77,84-86). A descoberta de receptores nucleares de 

vitamina D (VDR) em quase todas as células do sistema imunológico, permitiu que 

vários mecanismos fossem propostos para explicar a participação da VD no sistema 

imune, tais como: regulação da diferenciação e ativação de linfócitos CD4+; aumento 

da função  das células T reguladoras (Treg); inibição  in vitro da diferenciação de 

monócitos em células dendríticas; diminuição  da produção das citocinas interferon- 

(IFN-), IL-2 e TNF-α, a partir  de células Th1 e estímulo da função de células Th2; 

inibição da produção de IL-17 a partir de células Th17;  e  estimulação de células T in 

vivo e in vitro(87-92). Além disso, a enzima 1α-hidroxilase, responsável pelo passo final 
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de hidroxilação na síntese de 1,25(OH)2D, é expressa por macrófagos ativados, 

tornando-os capazes de sintetizar e secretar a 1,25(OH)2D de um modo regulado. 

Embora a enzima encontrada nos macrófagos seja idêntica à forma renal conhecida, 

sua expressão é regulada por vias distintas. Enquanto a 1α-hidroxilase renal é 

principalmente regulada por mediadores de cálcio e homeostase óssea (hormônio 

paratireóide), sua versão nos macrófagos está predominantemente sob o controle de 

sinais imunológicos mediados pelo IFN-(82). 

Em uma cascata inflamatória normal via fator nuclear kappa B (NF-kB), a 

indução de ativação dos receptores Toll Like (TLRs) por padrões moleculares 

associados a patógenos (PAMPs) regula a expressão de citocinas pró-inflamatórias. 

Essa ligação PAMPs-TLRs ativa a via NF-kB, induzindo um aumento da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias(93). A presença da VD, por sua vez, está relacionada com 

uma imunossupressão de citocinas inflamatórias(91).  A VD regula positivamente a via 

do fator nuclear amplificador do gene polipeptídico leve kappa no inibidor de células B 

alfa (IkBα) em conjunto com VDR, formando o complexo VD/VDR. Este complexo liga-

se ao elemento de resposta à vitamina D (VDRE), que é uma sequência de DNA que se 

encontra na região promotora de genes regulados pela vitamina D, aumentando a 

expressão de IkBα. Com aumento da expressão de IkBα leva-se a diminuição da 

expressão da via NF-kB por atribuição e ligação de IkBα/NF-kB, consequentemente, 

diminuindo expressão de citocinas pró-inflamatórias(94). 

Poucas pesquisas com resultados controversos foram realizadas para avaliar a 

interação entre VD e marcadores inflamatórios, sendo que o efeito de sua 

suplementação ainda é incerto(95). Karim et al. avaliaram concentrações plasmáticas de 

diversas citocinas (TNF-α, IL-1, IL-6, IL-17, IL-8) em 39 pacientes com insuficiência de 
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VD submetidos à suplementação em dose única com 300.000 UI. Valores plasmáticos 

de TNF-α e IL-1β aumentaram significativamente após 3 meses de tratamento. Os 

autores concluem que existe associação entre VD e citocinas e que as citocinas podem 

ser influenciadas pelo nível de VD(96).  Chandler et al. realizaram estudo randomizado, 

duplo-cego, placebo-controlado com a suplementação de VD, via oral (placebo, 1.000, 

2.000, ou 4.000 UI/dia) por curto período de tratamento (3 meses) em 292 afro-

americanos, ambos os sexos, idade 51 anos em média, para avaliar o impacto da VD 

sobre marcadores inflamatórios. Os autores relataram que não foi possível encontrar 

influência da suplementação de VD, no curto prazo, sobre os marcadores inflamatórios 

(PCR, IL-6, IL-10 e TNF) e sugerem que estudos futuros com maior duração da 

suplementação possam demonstrar a influência de VD sobre a PCR e outras citocinas 

inflamatórias(95). 

Entretanto, Chitalia et al. observaram uma diminuição significativa do 

biomarcador de disfunção endotelial E-selectina, após a administração de 300.000 UI 

de vitamina D3 durante oito semanas em 26 pacientes não diabéticos com doença 

renal crônica (DRC)(97). Schleithoff et al. avaliando a suplementação de 2.000 UI de 

vitamina D3 ao longo de 9 meses em 123 pacientes com insuficiência cardíaca 

congestiva, relataram níveis mais baixos de TNF-α e um aumento significativo nas 

concentrações plasmáticas da citocina anti-inflamatória IL-10(98). Apesar da 

suplementação com VD mostrar diminuição dos níveis de TNF-α em vários ensaios 

clínicos, a redução nem sempre foi significativa quando comparada aos controles. 

Incoerências semelhantes são observadas em diversos estudos que avaliam o papel da 

25-hidroxivitamina D nas citocinas inflamatórias(77). 



22 
 

Em uma revisão sistemática com objetivo de avaliar o efeito da suplementação 

de VD na função endotelial e inflamação em adultos, foram reunidos 29 ensaios 

clínicos randomizados. Apenas 8 estudos relataram melhora significativa nos 

biomarcadores endoteliais/inflamatórios (citocinas Th1, Th2, marcadores endoteliais e 

bioquímicos). No entanto, em 2 dos 8 estudos a melhora foi temporária, sem 

persistência dos efeitos após a intervenção. Os 21 estudos restantes não mostraram 

alterações significativas nos biomarcadores. Os autores concluíram que as evidências 

destes estudos não demonstraram melhorias na circulação dos biomarcadores 

inflamatórios e das funções endoteliais(99).  

Outra revisão sistemática avaliou a associação entre suplementação de VD, os 

biomarcadores inflamatórios (citocinas Th1 e Th2, e adiponectinas) e o perfil glicêmico 

em adultos com sobrepeso e/ou obesos. Foram incluídos onze ensaios clínicos 

randomizados. A maioria dos resultados não foi significativa e incluía viéses 

consideráveis, com heterogeneidade no desenho dos estudos, nas características dos 

participantes e nos resultados observados(77). Apenas dois estudos demonstraram 

alterações nos biomarcadores inflamatórios, porém não estatisticamente significativas 

e outros dois ensaios encontraram diferenças significativas na glicemia de jejum e 

resistência insulínica após suplementação de VD(77,100,101). Os valores séricos basais 

parecem influenciar o efeito da suplementação da VD nos resultados. Os autores 

concluem que não está estabelecido o benefício da suplementação de VD sobre os 

biomarcadores inflamatórios entre adultos com sobrepeso ou obesidade. Assim, existe 

a necessidade de estudos de maior qualidade nesta área para compreender de forma 

mais conclusiva o papel da suplementação de VD nas vias inflamatórias(77,91).  
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2. Objetivo 

 

Avaliar o efeito da suplementação isolada de vitamina D sobre os marcadores 

imune-inflamatórios do risco cardiovascular em mulheres na pós-menopausa.  
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3. Métodos 

 

Desenho do estudo e Seleção da Amostra 

Trata-se de ensaio clínico, duplo-cego, placebo-controlado, randomizado, para 

avaliar o efeito isolado da suplementação de VD (1.000 UI/dia). O grupo populacional 

foi constituído de pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério & Menopausa, da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) – UNESP. O cálculo do tamanho amostral foi 

embasado no estudo de Arnson et al. que demonstraram redução de 31% nos valores 

de IL-6 pós-suplementação de VD (pré 6,5 ± 7,9 pg/ml e pós 4,4 ± 3,24 pg/ml)(82). 

Considerando a diferença entre os valores, para um coeficiente de 95% e margem de 

erro de 5%, estimou-se tamanho amostral de no mínimo 60 mulheres por grupo. 

Considerando perda de seguimento ao redor de 20%, o tamanho amostral adotado foi 

de 80 mulheres por grupo. Foram incluídas mulheres com data da última menstruação 

há pelo menos 12 meses e idade ≥ 45 anos que aceitaram participar do estudo. Os 

critérios de não-inclusão foram: presença de doença arterial coronariana (DAC) 

manifesta atual ou prévia; doença arterial cerebrovascular; doença aneurismática; 

doença arterial periférica; diabetes insulino dependente; doença renal crônica ou 

creatinina > 1,4 mg/dl; doença hepática; doenças autoimunes; disfunção da 

paratireóide; obesidade grau III; usuárias de doses farmacológicas de VD (>100 UI/dia); 

etilista ou drogaditas. Todas as voluntárias participantes do estudo foram informadas 

sobre os objetivos da pesquisa, procedimentos e confidencialidade dos dados, sem 

quaisquer prejuízos para as mesmas. E foram solicitadas a assinar um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I), de acordo com exigência da resolução 

nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
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Ética e Pesquisa da FMB-UNESP em 30 de novembro de 2014 sob número do parecer 

895.001 (Anexo II). O estudo foi registrado e aprovado pelo Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos (REBEC) sob o número de registro RBR-222wfk. Este ensaio clínico foi 

realizado de acordo com o Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) 2010 

(Anexo III)(102).  

 

Avaliação Dados Clínicos  

Inicialmente, no dia da consulta foram coletados por meio de entrevista os 

seguintes dados clínicos: idade, idade da menopausa, tempo de menopausa, paridade, 

tabagismo atual, uso de terapia hormonal, histórico de doenças crônicas (hipertensão, 

diabetes, doença cardiovascular), uso de medicamentos, atividade física e pressão 

arterial.  A medida da pressão arterial foi aferida no braço direito com o antebraço 

apoiado no nível do precórdio, palma da mão para cima, com uso de 

esfigmomanômetro aneróide padrão, com a paciente na posição sentada. Foram 

definidas como tabagistas as pacientes com o hábito de fumar diariamente, não 

importando o número de cigarros fumados. Foram consideradas ativas as mulheres 

que praticavam exercícios físicos aeróbicos de intensidade moderada, pelo menos 30 

minutos, cinco vezes na semana (150/min/sem) ou exercícios de resistência três dias 

por semana (CDC). Foram obtidos os seguintes dados para avaliação antropométrica: 

peso, altura, índice de massa corpórea (IMC= peso/altura2) e circunferência da cintura. 

Para mensuração do peso, foi utilizada balança antropométrica eletrônica microdigital 

tipo plataforma (Filizola®, Brasil), com capacidade de 150 kg com precisão 0,1 Kg e 0,5 

cm (peso e estatura), com a paciente descalça e com o mínimo de roupa. Para medir a 
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estatura, a paciente permaneceu com os braços ao longo do corpo ereto, mantendo os 

olhos fixos em plano horizontal paralelo ao chão, medida por haste vertical com 

graduação de 0,5 cm, acoplada à balança. Foram empregados os critérios da World 

Health Organization de 2002 para classificação das pacientes, conforme o IMC: menor 

que 18,5 kg/m2 como baixo peso, de 18,5 a 24,9 kg/m2 normal, de 25 a 29,9 kg/m2 

sobrepeso, de 30 a 34,9 kg/m2 obesidade grau I, de 35 a 39,9 kg/m2 obesidade grau II e 

maior ou igual a 40 kg/m2 obesidade grau III. Para a medida da cintura foi empregada a 

menor circunferência entre a última costela e a crista ilíaca ântero-superior, sendo a 

leitura feita no momento da expiração. Foi considerada aumentada acima de 88 cm(5). 

 

Protocolo de suplementação  

Após a seleção inicial, todas as participantes receberam uma numeração (1-

160) de acordo com a ordem de inclusão no estudo. Um processo de randomização 

computadorizado centralizado foi conduzido empregando software específico para o 

protocolo do estudo (SAS for Windows, v. 9.2 using Procedure Plan). As pacientes 

foram randomizadas, em sequência de numeração pré-estabelecida, em dois grupos: 

VD, com suplementação de vitamina D3 (n=80) e PL, usuárias de placebo (n=80) (Figura 

1). Os investigadores e as pacientes não tinham conhecimento prévio dos referidos 

grupos e das diferentes numerações, apenas o farmacêutico responsável pela 

manipulação do placebo. Assim, 80 pacientes receberam 1.000 UI de VD 

(colecalciferol), cinco gotas via oral (cada gota contém 200 UI, frasco de 20 ml), 

durante 10 meses. As outras 80 pacientes receberam placebo (composição de água e 

óleo mineral com essência de limão, em 20 ml), com mesma característica e sabor, 

cinco gotas, via oral.  
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Figura 1- Fluxograma das pacientes incluídas no estudo 

 

 

Os frascos foram idênticos, embalados e numerados em código pelo 

farmacêutico para não identificação do grupo pelos participantes do estudo (Figura 2). 

Para o controle da suplementação, as pacientes foram orientadas a trazer os frascos a 

cada retorno para contabilizar a medicação usada e determinar a aderência. O tempo 
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de seguimento foi de 10 meses com avaliações clínicas em dois momentos, inicial e 

final.   

 

 

Figura 2 – A semelhança dos suplementos e a maneira como foi entregue para as 

pacientes. 

 

Avaliação Laboratorial 

Amostras sanguíneas foram colhidas nos momentos basal e 10 meses, pela 

manhã, após 12 horas de jejum. Por meio de punção venosa, em sistema fechado a 

vácuo (Vacutainer, England), foram obtidos 30 ml de sangue, diretamente em dois 

tubos secos (10 ml) com gel separador de soro e um tubo heparinizado com EDTA     

(10 ml) para obtenção de plasma. Ao final de cada colheita, foram centrifugadas por 10 

min (3.000 rpm). Um tubo com o soro obtido seguiu para dosagens bioquímicas 
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imediatas e outro tubo com soro e um tubo com plasma foram congelados a -80C até 

a dosagem dos marcadores inflamatórios (soro) e dosagem da VD (plasma).  

Foi realizada avaliação do perfil lipídico pela mensuração de colesterol total 

(CT), HDL, LDL e triglicerídeos (TG), além de dosagens de glicose e creatinina. Todas as 

avaliações bioquímicas foram realizadas pelo Laboratório de Análises Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Botucatu. As mensurações de triglicerídeos, colesterol total, 

HDL, LDL e glicose foram processadas pelo analisador bioquímico automático 

(Technicon, RA-XT System; Global Medical Instrumentation, Minessota, USA) e 

quantificadas pelo método enzimático colorimétrico, utilizando-se reagentes 

comerciais específicos (Sera-Pak, Bayer Corporation, Diagnostics Division, NY, USA). O 

método é linear até 800 mg/dL para TG e 900 mg/dL para CT. O LDL foi calculado pela 

fórmula de Friedewald et al., que apresenta limitação de uso, quando os valores de TG 

são superiores a 400 mg/dL(103). O LDL foi obtido, subtraindo-se o valor do CT, da soma 

do HDL e do TG dividido por cinco. Os valores considerados ótimos foram: CT < 200 

mg/dL, HDL > 50mg/dL, LDL < 100 mg/dL, TG < 150 mg/dL, glicose < 100mg/dL(5). Para 

dosagem de creatinina foi empregado o método da química seca com equipamento de 

automatização, modelo Vitros 950® (Johnson-Johnson, Rochester, NY, USA). Os valores 

da concentração sérica da creatinina foram considerados dentro do limite da 

normalidade de 0,7 a 1,2 mg/dL. 

 

Análise de Vitamina D  

Os valores de 25(OH)D foram dosados no momento basal e aos 10 meses (para 

avaliar a biodisponibilidade e aderência ao tratamento). A 25(OH)D foi dosada por 
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Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), pelo sistema HPLC Isocrático com 

injetor manual Rheodyne, modelo 7725i, com loop de 20 μL e detector de UV-VIS 

Waters, modelo M-484, com coluna RP 18 com 4.0 mm x 15 cm e partículas de 5 

micros (Sigma-Aldrich Co. LLC, St. Louis, MO, USA). O limite de detecção foi de 2,5 

ng/ml e o coeficiente de variação < 7,0%. Foram considerados suficientes valores de 

25(OH)D ≥ 30 ng/mL, insuficiência de 21 a 29 ng/mL e deficiência < 20 ng/mL(38,55). 

Todas as dosagens foram realizadas em único momento para minimizar variações 

inter-ensaios. 

 

Análise dos Marcadores Inflamatórios 

Para avaliação da resposta inflamatória foram analisados citocinas 

inflamatórias como interleucina IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12ρ70, IL-17, o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-) e o interferon gama (IFN-). As citocinas foram 

quantificadas utilizando o instrumento de teste analítico Magpix, que utiliza a 

tecnologia xMAP (Luminex Corp., Austin, TX, USA) e o software xPONENT 4.2 

(Luminex),  seguindo os protocolos específicos dos Kits fornecidos por Millipore 

(Millipore Corp., Billerica, MA, USA). A tecnologia xMAP (Multi-Analyte Profiling) usa 

microesferas magnéticas codificadas por fluorescência revestidas com anticorpos de 

captura específicos para medir simultaneamente múltiplos analitos em uma amostra. 

Depois que as microesferas capturaram os analitos, um anticorpo de detecção 

biotinilado liga-se a esse complexo. A estreptavidina PE liga-se então como uma 

molécula de sinalização. Dentro do instrumento de leitura, as microesferas magnéticas 

são mantidas em uma monocamada por um íman, onde dois LEDs (Light Emitting 
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Diode) são usados para excitar o corante interno de microesfera e o corante da 

molécula de sinalização, respectivamente. Uma câmera captura essas imagens, que 

são analisadas pelo software Milliplex Analyst (Millipore Corp., Billerica, MA, USA)(104). 

As concentrações de citocinas foram determinadas com base no ajuste de uma curva 

padrão para a intensidade média de fluorescência em pg/ml. Foram realizados dois 

controles de qualidade para cada ensaio (controle 1, nível baixo e controle 2, nível 

elevado). Todas as citocinas encontravam-se dentro da curva de controle de qualidade.  

Todas as dosagens foram realizadas pelo mesmo pesquisador biomédico especializado 

(Orsatti CL) para minimizar variações intra-ensaios. 

 

Análise Estatística 

O método de análise estatística utilizado foi por Intenção de Tratamento (ITT). 

A partir dos dados foram construídas tabelas das variáveis clínicas e dos parâmetros 

avaliados. As variáveis foram analisadas quanto à normalidade de distribuição pelo 

Teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade pelo Teste de Levene. Para análise dos 

dados foi calculado média e desvio-padrão para variáveis quantitativas e, frequência e 

porcentagem para variáveis qualitativas. Foram analisadas as seguintes variáveis 

clínicas (idade e tempo de menopausa, pressão arterial, peso, altura, IMC, exercício 

físico, tabagismo e doenças) e laboratoriais [25(OH)D, bioquímicos e perfil 

inflamatório].  

Para comparação entre os grupos em relação às características iniciais foi 

empregado o Teste t-student (variáveis quantitativas), distribuição Gama (variáveis 

quantitativas assimétricas) e o teste do Qui-quadrado (variáveis qualitativas). Na 

comparação dos valores de 25(OH)D entre os momentos (basal e 10 meses) e entre os 
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grupos, utilizou-se o delineamento em medidas repetidas no tempo (ANOVA) seguido 

do teste de comparação múltipla de Tukey ajustado para interação entre grupo x 

momento. E na comparação dos marcadores inflamatórios (variáveis assimétricas) foi 

empregado o mesmo delineamento em medidas repetidas através da distribuição 

Gama seguido do teste de comparação múltipla de Wald. As correlações entre as 

variáveis foram realizadas por análise de correlação bivariada de Pearson (r). Em todos 

os testes foi adotado o nível de significância de 5% ou o P-valor correspondente. As 

análises foram realizadas utilizando-se o programa Statistical Analyses System (SAS), 

versão 9.2, pelo Escritório de Apoio à Pesquisa (EAP) da Faculdade de Medicina de 

Botucatu que deu o atendimento metodológico e conduziu os procedimentos 

estatísticos. 
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Resumo 

 

Objetivo: Avaliar o efeito da suplementação isolada de vitamina D (VD) sobre os 

marcadores imune-inflamatórios em mulheres na pós-menopausa. 

Métodos: Foi conduzido ensaio clínico, duplo-cego, placebo-controlado envolvendo 

160 mulheres com idade entre 50-65 anos e amenorréia ≥ 12 meses. Foram excluídas 

mulheres com histórico de doença cardiovascular, diabetes insulino dependente, 

doença renal crônica, doença hepática, doença autoimune, disfunção da paratireóide e 

usuárias de doses farmacológicas de VD (> 100 UI/dia). As participantes foram 

randomizadas em dois grupos: grupo VD, ingestão de colicalciferol 1.000 UI/dia via oral 

(n=80) ou grupo placebo (n=80). O tempo de intervenção foi de 10 meses, com 

avaliações nos momentos inicial e final. Para avaliação da resposta inflamatória foram 

dosadas as interleucinas IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12ρ70, IL-17, o fator de necrose 

tumoral alfa (TNF-) e o interferon gama (IFN-). Os valores séricos de 25-

hidroxivitamina D [25(OH)D] foram mensurados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC). A análise estatística foi por Intenção de Tratamento (ITT), 

empregando-se medidas repetidas por meio da Distribuição Gama seguido do teste de 

comparação múltipla de Wald. 

Resultados: Os grupos foram similares nos parâmetros clínicos e bioquímicos iniciais. A 

média de idade foi de 58,8 ± 6,6 anos no grupo VD e de 59,3 ± 6,7 anos no grupo 

placebo, com tempo de menopausa de 12,0 ± 8,8 anos e 12,3 ± 8,4 anos, 

respectivamente (p>0.05). Após 10 meses, valores médios de 25(OH)D aumentaram de 

15,0 ± 7,5 ng/ml para 27,5 ± 10,4 ng/ml (+45,4%) no grupo VD, e diminuíram de 16,9 ± 

6,7 ng/ml para 13,8 ± 6,0 ng/ml (-18,5%) no placebo (p<0.001). No grupo de mulheres 
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suplementadas com VD observou-se redução significativa nos valores de IL-5 (-77,4%), 

IL-12p70 (-41%), IL-17 (-57,1%), TNF- (-24,1%) e IFN- (-47,0%) (p<0.05). Na 

comparação entre os grupos no momento final, foi observada diferença significativa 

para IL-5 (0,7 ± 0,9 pg/mL vs 2,0 ± 7,1 pg/mL, p=0.005) e IL-6 (1,3 ± 2,5 pg/mL vs 2,0 ± 

3,6 pg/mL, p=0.029) com valores finais inferiores para o grupo VD quando comparado 

ao grupo placebo. Não foram observadas diferenças significativas nos valores de IL-1β 

e IL-10 após o período de intervenção, em ambos os grupos (p>0.05). A taxa de adesão 

foi de 92% para o estudo, sem diferenças entre os grupos de tratamento (VD ou 

placebo). 

Conclusão: Em mulheres na pós-menopausa com deficiência de vitamina D, a 

suplementação diária e isolada de 1.000 UI de vitamina D3 por 10 meses associou-se 

com redução nos marcadores pró-inflamatórios. 

 

Palavras-chave: citocinas, ensaio clínico controlado, mediadores inflamatórios, 

menopausa, vitamina D. 
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Abstract 

Objective: To evaluate the effect of supplementation of vitamin D (VD) alone on the 

immune-inflammatory biomarkers in postmenopausal women.  

Methods: In this double-blind, placebo-controlled trial, 160 postmenopausal women 

were randomized into two groups: VD group, vitamin D3 supplementation 1,000 

IU/day orally (n=80) or placebo group (n=80). Women with amenorrhea ≥ 12 months 

and age 50-65 years were included. Those with established cardiovascular disease, 

insulin dependent diabetes, primary hyperparathyroidism, renal failure (or creatinine 

>1.4 mg/dL), liver disorders, autoimmune diseases, and previous use of 

pharmacological doses of VD (> 100 IU/day) were excluded. The intervention time was 

10 months, with assessments at the start and end of treatment. Serum levels of 

interleukin IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12ρ70, IL-17, tumor necrosis factor-alpha (TNF-) 

and interferon-gamma (IFN-) were determined.  The plasma concentrations of 25-

hydroxyvitamin D [25(OH)D] were measured by HPLC (high-performance liquid 

chromatography). Statistical analysis was by intention-to-treat (ITT), using Gamma 

distribution in repeated measures design followed by multiple comparison Wald’s test. 

Results: The two groups were similar at baseline in terms of clinical and laboratory 

parameters. The mean age of the patients included was 58.8 ± 6.6 years in the VD 

group and 59.3 ± 6.7 years in the placebo group, with time since menopause of 12.0 ± 

8.8 years and 12.3 ± 8.4 years, respectively (p>0.05). After 10 months, there was 

increase in the 25(OH)D concentrations from 15.0 ± 7.5 ng/ml to 27.5 ± 10.4 ng/ml 

(+45.4%) in VD group, and decrease from 16.9 ± 6.7 ng/ml to 13.8 ± 6.0 ng/ml (-18.5%) 

in placebo group (p<0.001). At the end of the intervention, in VD group, there was 

significant decreased in IL-5 (-77.4%), IL-12p70 (-41%), IL-17 (-57.1%), TNF- (-24.1%) 
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e IFN- (-47.0%) values (p<0.05). In the comparison between groups, after 10 months, 

in VD group, there were significantly greater decreases in levels of IL-5 (0.7 ± 0.9 pg/mL 

vs 2.0 ± 7.1 pg/mL, p=0.005) and IL-6 (1.3 ± 2.5 pg/mL vs 2.0 ± 3.6 pg/mL, p=0.029) 

compared to those randomized to placebo. There were no significant intervention 

effects on serum levels of IL-1β and IL-10 in both groups (p>0.05).  For the participants 

who completed the study, adherence was 92% for the study intervention (vitamin D or 

placebo). 

Conclusion: In postmenopausal women with vitamin D deficiency, daily isolated 

supplementation of 1,000 IU of vitamin D3 for 10 months was associated with a 

reduction in pro-inflammatory biomarkers. 

 

Key-words: cytokines, controlled clinical trial, immune-inflammation mediators, 

menopause, vitamin D. 
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Introdução  

A vitamina D (VD) tem importante e reconhecido papel na mineralização óssea, 

na concentração de cálcio/fósforo e na regulação da paratireóide, entretanto, efeitos 

extra-ósseos da VD sobre os marcadores cardiometabólicos e imuno-inflamatórios 

estão sob investigação atual(1). Evidências recentes sugerem o envolvimento da VD em 

diversas doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, hipertensão, diabetes e 

doença cardiovascular (DCV)(2-5). A deficiência de VD pode comprometer o 

funcionamento metabólico normal do tecido adiposo, com impacto significativo na 

manutenção da saúde metabólica e na inflamação(5). No sistema cardiovascular foram 

encontrados receptores de VD no músculo liso vascular, no endotélio e nos 

cardiomiócitos, sendo que, evidências sugerem que a deficiência de VD é potencial 

fator de risco para DCV(6-10), principal causa de morte em mulheres na pós-menopausa. 

A VD pode exercer efeito protetor no sistema cardiovacular sobre as paredes 

dos vasos por inibição de macrófagos na formação de células espumosas (macrófagos 

ricos em LDL-oxidado) e pelo seu efeito anti-inflamatório(8). A inflamação desempenha 

papel fundamental no desencadeamento, progressão e instalação da aterosclerose(11). 

A identificação de macrófagos, células T, e citocinas pro-inflamatórias na lesão 

aterosclerótica suporta a hipótese de que a resposta imunológica inata participe do 

mecanismo da aterogênese(12,13). O macrófago é a principal fonte de citocinas, 

incluindo as citocinas pro-inflamatórias, como as interleucinas (IL) 1, 6, 12 e o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-); assim como as citocinas anti-inflamatórias, como a IL-10, 

e fator de crescimento tumoral beta (TGF-β), entretanto esses mecanismos não estão 

totalmente esclarecidos(13). A VD parece interagir com o sistema imunológico através 

da supressão da expressão de citocinas pró-inflamatórias e por meio da regulação da 
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atividade e diferenciação de células imunitárias como linfócitos, macrófagos, células 

dendríticas e natural killer (NK)(14-17). 

Em uma revisão sistemática com objetivo de avaliar o efeito da suplementação 

de VD na função endotelial e inflamação em adultos, foram reunidos 29 ensaios 

clínicos randomizados. De forma geral, apenas oito estudos relataram melhora 

significativa nos biomarcadores endoteliais/inflamatórios (citocinas Th1 e Th2, e 

marcadores endoteliais). Os demais estudos não mostraram alterações significativas 

nos biomarcadores. Os autores concluíram que as evidências destes estudos não 

demonstraram melhora na circulação dos biomarcadores inflamatórios (citocinas Th1 e 

Th2) e da função endotelial (marcadores de endotélio)(18). Sendo assim, mais estudos 

são necessários para compreendermos de forma mais conclusiva o efeito da 

suplementação de VD nas vias inflamatórias(15,19). Baseado nesses dados, o objetivo 

deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação isolada de vitamina D sobre os 

marcadores imune-inflamatórios do risco cardiovascular em mulheres na pós-

menopausa.  

 

Métodos 

Desenho do estudo e Seleção da Amostra 

Trata-se de ensaio clínico, duplo-cego, placebo-controlado, randomizado, para 

avaliar o efeito isolado da suplementação de VD (1.000 UI/dia). O grupo populacional 

foi constituído de pacientes atendidas no Ambulatório de Climatério & Menopausa, da 

Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) – UNESP. O cálculo do tamanho amostral foi 

embasado no estudo de Arnson et al. que demonstraram redução de 31% nos valores 

de IL-6 pós-suplementação de VD (pré 6,5 ± 7,9 pg/ml e pós 4,4 ± 3,24 pg/ml)(20). 
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Considerando a diferença entre os valores, para um coeficiente de 95% e margem de 

erro de 5%, estimou-se tamanho amostral de no mínimo 60 mulheres por grupo. 

Considerando perda de seguimento ao redor de 20%, o tamanho amostral adotado foi 

de 80 mulheres por grupo. Foram incluídas mulheres com data da última menstruação 

há pelo menos 12 meses e idade ≥ 45 anos que aceitaram participar do estudo. E os 

critérios de exclusão foram: presença doença arterial coronariana (DAC) manifesta 

atual ou prévia; doença arterial cerebrovascular; doença aneurismática; doença 

arterial periférica; diabetes insulino dependente; doença renal crônica ou creatinina > 

1,4 mg/dl; doença hepática; doenças autoimunes; disfunção da paratireóide; 

obesidade grau III; usuárias de doses farmacológicas de VD (> 100 UI/dia); etilistas ou 

drogaditas. Todas as voluntárias participantes do estudo foram solicitadas a assinar um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu - UNESP. O estudo foi 

registrado e aprovado pelo Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (REBEC) sob o 

número de registro RBR-222wfk. Este ensaio clínico foi realizado de acordo com o 

Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT) 2010(21).  

 

Avaliação Dados Clínicos  

Inicialmente, no dia da consulta foram coletados por meio de entrevista os 

seguintes dados clínicos: idade, idade da menopausa, tempo de menopausa, paridade, 

tabagismo atual, uso de terapia hormonal, histórico de doenças crônicas (hipertensão, 

diabetes, doença cardiovascular), uso de medicamentos, atividade física e pressão 

arterial.  Foram definidas como tabagistas as pacientes com o hábito de fumar 
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diariamente, não importando o número de cigarros fumados. Foram consideradas 

ativas as mulheres que praticarem exercícios físicos aeróbicos de intensidade 

moderada, pelo menos 30 minutos, cinco vezes na semana (150/min/sem) ou 

exercícios de resistência três dias por semana (CDC). Foram obtidos os seguintes dados 

para avaliação antropométrica: peso, altura, índice de massa corpórea (IMC= peso/ 

altura2) e circunferência da cintura. Foram empregados os critérios da World Health 

Organization de 2002 para classificação das pacientes, conforme o IMC: menor que 

18,5 kg/m2 como baixo peso, de 18,5 a 24,9 kg/m2 normal, de 25 a 29,9 kg/m2 

sobrepeso, de 30 a 34,9 kg/m2 obesidade grau I, de 35 a 39,9 kg/m2 obesidade grau II e 

maior ou igual a 40 kg/m2 obesidade grau III. Para a medida da cintura foi empregada a 

menor circunferência entre a última costela e a crista ilíaca ântero-superior, sendo a 

leitura feita no momento da expiração. Foi considerada aumentada acima de 88 cm(22). 

 

Protocolo de suplementação  

Após a seleção inicial, todas as participantes receberam uma numeração (1-

160) de acordo com a ordem de inclusão no estudo. Um processo de randomização 

computadorizado centralizado foi conduzido empregando software específico para o 

protocolo do estudo (SAS for Windows, v. 9.2 using Procedure Plan). As pacientes 

foram randomizadas, em sequência de numeração pré-estabelecida, em dois grupos: 

VD, com suplementação de vitamina D (n=80) e PL, usuárias de placebo (n=80) (Figura 

1). Os investigadores e as pacientes não tinham conhecimento prévio dos referidos 

grupos e das diferentes numerações, apenas o farmacêutico responsável pela 

manipulação do placebo. Assim, 80 pacientes receberam 1.000 UI de VD 

(colecalciferol), cinco gotas via oral (cada gota contém 200 UI, frasco de 20 ml), 
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durante 10 meses. As outras 80 pacientes receberam placebo (composição de água e 

óleo mineral com essência de limão, em 20 ml), com mesma característica e sabor, 

cinco gotas, via oral. Os frascos foram idênticos, embalados e numerados em código 

pelo farmacêutico para não identificação do grupo pelos participantes do estudo. Para 

o controle da suplementação, as pacientes foram orientadas a trazer os frascos a cada 

retorno para contabilizar a medicação usada e determinar a aderência. O tempo de 

seguimento foi de 10 meses com avaliações clínicas em dois momentos, inicial e final.   

 

 

 

Figura 1- Fluxograma das pacientes incluídas no estudo 
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Avaliação Laboratorial 

Amostras sanguíneas foram colhidas nos momentos basal e 10 meses, pela 

manhã, após 12 horas de jejum. Foi realizada avaliação do perfil lipídico pela 

mensuração de colesterol total (CT), HDL, LDL e triglicerídeos (TG), além de dosagens 

de glicose e creatinina. Todas as avaliações bioquímicas foram realizadas pelo 

Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. As 

mensurações de triglicerídeos, colesterol total, HDL, LDL e glicose foram processadas 

pelo analisador bioquímico automático (Technicon, RA-XT System; Global Medical 

Instrumentation, Minessota, USA) e quantificadas pelo método enzimático 

colorimétrico, utilizando-se reagentes comerciais específicos (Sera-Pak, Bayer 

Corporation, Diagnostics Division, NY, USA). O LDL foi obtido, subtraindo-se o valor do 

CT, da soma do HDL e do TG dividido por cinco. Os valores considerados ótimos foram: 

CT < 200 mg/dL, HDL > 50mg/dL, LDL < 100 mg/dL, TG < 150 mg/dL, glicose > 

100mg/dL(22). Para dosagem de creatinina foi empregado o método da química seca 

com equipamento de automatização, modelo Vitros 950® (Johnson-Johnson, 

Rochester, NY, USA). Os valores da concentração sérica da creatinina foram 

considerados dentro do limite da normalidade de 0,7 a 1,2 mg/dL. 

 

Análise de Vitamina D  

Os valores de 25(OH)D foram dosados no momento basal e aos 10 meses (para 

avaliar a biodisponibilidade e aderência ao tratamento). A 25(OH)D foi dosada por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), pelo sistema HPLC Isocrático com 

injetor manual Rheodyne, modelo 7725i, com loop de 20 μL e detector de UV-VIS 
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Waters, modelo M-484, com coluna RP 18 com 4.0 mm x 15 cm e partículas de 5 

micros (Sigma-Aldrich Co. LLC, St. Louis, MO, USA). O limite de detecção foi de 2,5 

ng/ml e o coeficiente de variação < 7,0%. Foram considerados suficientes valores de 

25(OH)D ≥ 30 ng/mL, insuficiência de 21 a 29 ng/mL e deficiência < 20 ng/mL(23,24). 

Todas as dosagens foram realizadas em único momento para minimizar variações 

inter-ensaios. 

 

Análise dos Marcadores Inflamatórios 

Para avaliação da resposta inflamatória foram analisados citocinas 

inflamatórias como interleucina IL-1β, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12ρ70, IL-17, o fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-) e o interferon gama (IFN-). As citocinas foram 

quantificadas utilizando o instrumento de teste analítico Magpix, que utiliza a 

tecnologia xMAP (Luminex Corp., Austin, TX, USA) e o software xPONENT 4.2 

(Luminex),  seguindo os protocolos específicos dos Kits fornecidos por Millipore 

(Millipore Corp., Billerica, MA, USA). A tecnologia xMAP (Multi-Analyte Profiling) usa 

microesferas magnéticas codificadas por fluorescência revestidas com anticorpos de 

captura específicos para medir simultaneamente múltiplos analitos em uma 

amostra(25). As concentrações de citocinas foram determinadas com base no ajuste de 

uma curva padrão para a intensidade média de fluorescência em pg/ml. Foram 

realizados dois controles de qualidade para cada ensaio (controle 1, nível baixo e 

controle 2, nível elevado). Todas as citocinas encontravam-se dentro da curva de 

controle de qualidade. Todas as dosagens foram realizadas pelo mesmo pesquisador 

biomédico especializado (Orsatti CL) para minimizar variações intra-ensaios. 
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Análise Estatística 

O método de análise estatística utilizado foi por Intenção de Tratamento (ITT). 

A partir dos dados foram construídas tabelas das variáveis clínicas e dos parâmetros 

avaliados. As variáveis foram analisadas quanto à normalidade de distribuição pelo 

Teste de Shapiro-Wilk e a homogeneidade pelo Teste de Levene. Para análise dos 

dados foi calculado média e desvio-padrão para variáveis quantitativas e, frequência e 

porcentagem para variáveis qualitativas. Foram analisadas as seguintes variáveis 

clínicas (idade e tempo de menopausa, pressão arterial, peso, altura, IMC, exercício 

físico, tabagismo e doenças) e laboratoriais [25(OH)D, bioquímicos e perfil 

inflamatório].  

Para comparação entre os grupos em relação às características iniciais foi 

empregado o Teste t-student (variáveis quantitativas), distribuição Gama (variáveis 

quantitativas assimétricas) e o teste do Qui-quadrado (variáveis qualitativas). Na 

comparação dos valores de 25(OH)D entre os momentos (basal e 10 meses) e entre os 

grupos, utilizou-se o delineamento em medidas repetidas no tempo (ANOVA) seguido 

do teste de comparação múltipla de Tukey ajustado para interação entre grupo x 

momento. E na comparação dos marcadores inflamatórios (variáveis assimétricas) foi 

empregado o mesmo delineamento em medidas repetidas através da distribuição 

Gama seguido do teste de comparação múltipla de Wald. As correlações entre as 

variáveis foram realizadas por análise de correlação bivariada de Pearson (r). Em todos 

os testes foi adotado o nível de significância de 5% ou o P-valor correspondente. As 

análises foram realizadas utilizando-se o programa Statistical Analyses System (SAS), 

versão 9.2. 
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Resultados 

A comparação das características clínicas, antropométricas e laboratoriais 

iniciais entre as mulheres submetidas à suplementação de VD (n=80) ou ao placebo 

(n=80) está apresentada na Tabela 1. Observa-se que os grupos foram homogêneos 

para as todas as variáveis avaliadas (p>0,05). A média de idade das pacientes incluídas 

foi de 58,8 ± 6,6 anos para o grupo VD e de 59,3  6,7 anos para o grupo placebo, com 

tempo de menopausa 12,0 ± 8,8 anos e 12,3  8,4 anos, respectivamente. Em ambos 

os grupos, as pacientes foram classificadas, em média, como sobrepeso (IMC de 25 a 

29,9 kg/m2) e com deposição central de gordura (CC > 88 cm). Em ambos os grupos os 

valores médios de 25(OH)D indicavam insuficiência de VD (< 20,0 ng/mL). Não foram 

encontradas diferenças significativas nos parâmetros bioquímicos avaliados (Tabela 1). 

Na análise de correlação no momento basal, o valor de 25(OH)D foi negativamente 

associado com IMC (r= -0.18), circunferência da cintura (r= -0.21) e IFN- (r= -0.23) e 

positivamente associado com IL-10 (p<0.05). A idade se associou positivamente com 

IL-6, enquanto o IMC com o IFN- (p<0.05) (Tabela 2).  

 A Tabela 3 demonstra a comparação das características laboratoriais entre 

grupos e entre momentos. No momento inicial não foram observadas diferenças entre 

os grupos em todos os marcadores inflamatórios avaliados. Na avaliação final, 

observou-se aumento significativo na concentração plasmática de 25(OH)D para o 

grupo suplementado com VD, com variação positiva de 45,4%. E para o grupo placebo 

houve diminuição dos valores de 25(OH)D, com variação negativa de 18,5%, com 

diferença significativa entre os grupos (p=0.049) e entre o momento final (p<0.001). 

No momento final, pela estratificação dos valores plasmáticos de 25(OH)D 
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demonstrou-se que 62,5% das pacientes do grupo placebo apresentavam insuficiência 

de VD contra 26,3% daquelas do grupo suplementado. A deficiência de VD foi 

encontrada apenas no grupo placebo em 21,3% (dados não demonstrados).  

Na comparação dos resultados dos marcadores inflamatórios, no grupo de 

mulheres suplementadas com VD, observou-se redução significativa entre os 

momentos inicial e final para IL-5 (-77.4%), IL-12p70 (-41%), IL-17 (-57.1%), TNF-      

(-24.1%) e IFN- (-47.0%) (p<0.05). Na comparação entre os grupos no momento final, 

foi observada diferença significativa para IL-5 (0.7 ± 0.9 pg/mL vs 2.0 ± 7.1 pg/mL, 

p=0.005) e IL-6 (1.3 ± 2.5 pg/mL vs 2.0 ± 3.6 pg/mL, p=0.029) com valores finais 

inferiores para o grupo VD quando comparado ao grupo placebo. Não foram 

observadas diferenças entre grupos e entre momentos nos valores de IL1β e IL-10 

(Tabela 3).  

A taxa de adesão foi de 92% para o estudo, sem diferenças entre os grupos de 

tratamento (VD ou placebo). Das 160 mulheres analisadas, 21 descontinuaram o 

estudo antes de 10 meses (Figura 1). Os eventos adversos notificados foram leves e 

igualmente distribuídos entre os grupos de suplementação e do placebo. No grupo VD, 

duas participantes, e no grupo placebo, três participantes, descontinuaram o estudo 

por queixas gastrointestinais e dor epigástrica. Nenhum outro efeito adverso foi 

relatado. 
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Tabela 1. Comparação das características clínicas, antropométricas e laboratoriais 

iniciais entre as mulheres na pós-menopausa submetidas à suplementação de vitamina 

D (n=80) ou placebo (n=80). 

 

Parâmetros Vitamina D Placebo  Valor de P* 

Idade (anos) 58.8 (6.6) 59.3 (6.7)  0.654a 

Idade menopausa (anos) 46.8 (6.2) 46.9 (5.6)  0.882a 

Tempo de Menopausa (anos) 12.0 (8.8) 12.3 (8.4)  0.804b 

PAS (mmHg) 134.3 (19.8) 136.5 (21.0)  0.499a 

PAD (mmHg) 81.5 (12.6) 81.0 (10.8)  0.794a 

IMC (kg/m2) 29.4 (5.4) 29.9 (4.7)  0.505a 

CC (cm) 94.0 (12.1) 94.1 (10.3)  0.994a 

25(OH)D (ng/mL) 15.0 (7.5) 16.9 (6.7)  0.086a 

Creatinina (mg/dL) 0.7 (0.2) 0.7 (0.1)  0.955a 

Glicose (mg/dL) 92.5 (10.6) 93.5 (10.9)  0.564a 

Colesterol Total (mg/dL) 211.3 (48.6) 210.0 (39.7)  0.855a 

HDL (mg/dL) 51.2 (12.2) 50.6 (12.3)  0.762a 

LDL (mg/dL) 128.9 (39.7) 129.7 (35.0)  0.885a 

Triglicerídeos (mg/dL) 155.5 (92.7) 165.3 (71.1)  0.399b 

Tabagismo n(%) 21 (26.2) 19 (23.8)  0.457c 
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Exercício físico n(%) 25 (31.2) 21 (26.2)  0.428c 

Hipertensão n(%) 44 (55.0) 49 (61.2)  0.423c 

Diabetes n(%) 12 (15.0) 16 (20.0)  0.405c 

Valores médios (± desvio padrão) ou número (%). 

PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; IMC, índice de massa corporal; 

CC, circunferência da cintura; HDL, lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa 

densidade; 25(OH)D, 25-hidroxivitamina D.  

*Diferença significativa se P<0,05 (aTeste t-Student , bTeste de Distribuição Gama ou cTeste do 

Qui-Quadrado). 
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Tabela 2- Correlação entre os valores plasmáticos de 25(OH)D, parâmetros 

antropométricos e epidemiológicos com os marcadores inflamatórios em 160 

mulheres na pós-menopausa no momento inicial. 

Variáveis 25(OH)D IL-1β IL-5 IL-6 IL-10 IL-12p70 IL-17 TNF- IFN- 

25(OH)D 1.00 0.08 0.11 0.04 0.27* 0.09 0.12 0.02 -0.23* 

Idade -0.10 0.02 -0.08 0.19* 0.04 -0.01 -0.01 0.63 -0.08 

TM -0.04 0.12 0.02 0.11 0.02 0.08 0.07 0.03 0.03 

IMC -0.18* 0.02 0.06 0.04 0.04 -0.04 -0.03 0.10 0.29* 

CC -0.21* 0.04 0.04 0.05 0.33 0.02 -0.02 0.08 0.08 

25(OH)D, 25-hidroxivitamina D em ng/mL; TM, tempo de menopausa em anos; IMC, 

índice de massa corpórea em Kg/m2; CC, circunferência da cintura em cm.  

Coeficiente de Correlação de Pearson (r). * p < 0.05. 
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Tabela 3. Comparação do perfil de marcadores inflamatórios entre as mulheres na 

pós-menopausa submetidas à suplementação de vitamina D (n=80) ou associada ao 

placebo (n=80) nos momentos basal e após 10 meses de intervenção (valores médios ± 

desvio padrão). 

 

Indicador/Grupo Basal 10 meses Variação (%) Valor de p* 

25(OH)D (ng/mL)    

Placebo  16.9 (6.7) a 13.8 (5.9) a -3.2 (-18.5%) 0.049# 

Vitamina D 15.0 (7.5) a 27.5 (10.4) b 12.5 (45.4%) <0.001# 

IL-1β (pg/mL)     

Placebo  1.5 (2.7) a 2.7 (5.2) a 1.2 (44.4%) 0.089 

Vitamina D 1.4 (2.3) a 2.0 (3.8) a 0.6 (30.0%) 0.135 

IL-5 (pg/mL)    

Placebo        2.7 (6.5) a 2.0 (7.1) a -0.7 (-25.9%) 0.563 

Vitamina D       3.1 (6.4) a 0.7 (0.9) b -2.4 (-77.4%) <0.001 

IL-6 (pg/mL)    

Placebo  1.8 (5.0) a 2.0 (3.6) a 0.2 (10.0%) 0.238 

Vitamina D 1.6 (3.2) a 1.3 (2.5) b -0.3 (-18.7%) 0.538 

IL-10 (pg/mL)    

Placebo  2.1 (4.4) a 2.0 (2.2) a -0.1 (-4.8%) 0.944 

Vitamina D 1.6 (2.0) a 1.7 (2.2) a 0.1 (5.9%) 0.155 

IL-12p70 (pg/mL)    

Placebo  3.2 (4.4) a 2.5 (2.9) a -0.7 (-21.8%) 0.061 

Vitamina D 3.9 (5.9) a 2.3 (2.6) a -1.6 (-41.0%) 0.003 

IL-17α (pg/mL)    

Placebo  2.6 (3.3) a 2.0 (2.2) a -0.6 (-23.1%) 0.067 
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Vitamina D 2.8 (3.5) a 1.6 (1.9) a -1.2 (-57.1%) 0.002 

TNF-α (pg/mL)    

Placebo  11.0 (5.4) a 9.3 (5.7) a -1.7 (-15.4%) 0.094 

Vitamina D 10.4 (6.6) a 7.9 (5.2) a -2.5 (-24.1%) 0.049 

IFN- (pg/mL)    

Placebo  6.0 (9.9) a 4.8 (5.0) a -1.2 (-20.0%) 0.083 

Vitamina D 6.6 (11.2) a 3.5 (4.4) a -3.1 (-47.0%) 0.001 

Valores médios (desvio padrão). IL, interleucina; TNF-α, Fator de necrose tumoral alfa; INF-, 

Interferon gama. 

 Variação Absoluta: valores finais subtraídos dos valores basais. 

*p-valor mostra a diferença significante entre momentos (p < 0.05) e (a,b) mostram diferenças 

significante entre grupos e (a,a) sem diferença (p>0,05) (ANOVA seguida de Teste de Tukey# 

 e medidas repetidas por meio da distribuição Gama seguido do teste de comparação múltipla 

de Wald*). 
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Discussão 

No presente estudo, em mulheres na pós-menopausa com deficiência de 

vitamina D, observou-se redução nos marcadores inflamatórios com a suplementação 

isolada de VD. Mulheres na pós-menopausa podem ser consideradas como população 

de risco para deficiência de VD devido a modificações no receptor de vitamina D 

(VDR)(26). Com o hipoestrogenismo, o número de VDRs diminui, levando a alterações 

na sua funcionalidade e na resposta das células-alvo(18). Reduzidos valores séricos de 

25-hidroxivitamina D estão ligados à presença de doenças autoimunes, metabólicas e 

cardiovascular(6,20,27-30). Esses achados são apoiados por uma metanálise mostrando 

que a suplementação oral com VD está associada à redução da mortalidade por todas 

as causas, em especial ao diminuir mortes por DCV(31).  

Os marcadores imune-inflamatórios parecem estar elevados em pessoas com 

baixa concentração sérica de 25(OH)D(15,32). A VD poderia interagir com o sistema 

imunológico através da supressão da expressão de citocinas pró-inflamatórias e por 

meio da regulação da atividade e diferenciação de células imunitárias como linfócitos, 

macrófagos, células dendríticas e natural killer (NK)(14-17). A descoberta de receptores 

nucleares de vitamina D (VDR) em quase todas as células do sistema imunológico 

permitiu que vários mecanismos fossem propostos para explicar a participação da VD 

no sistema imune-inflamatório, tais como: regulação da diferenciação e ativação de 

linfócitos CD4+; aumento da função  das células T reguladoras (Treg); inibição  in vitro 

da diferenciação de monócitos em células dendríticas; diminuição  da produção das 

citocinas interferon- (IFN-), IL-2 e TNF-α, a partir  de células Th1 e estímulo da função 

de células Th2; inibição da produção de IL-17 a partir de células Th17(19,29,33-36). Assim, a 

presença da VD estaria relacionada com imunossupressão de citocinas 
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inflamatórias(19,37). Entretanto, poucas pesquisas e com resultados controversos foram 

realizadas para avaliar a interação entre VD e marcadores inflamatórios, sendo que o 

efeito de sua suplementação ainda é incerto(38).  

Os resultados deste estudo sugerem que em mulheres na pós-menopausa com 

deficiência de 25(OH)D, a suplementação de VD possa desempenhar papel na redução 

dos biomarcadores imune-inflamatórios de risco cardiovascular. Nesta pesquisa 

observou-se redução significativa em algumas citocinas inflamatórias como IL-5, IL-6, 

IL-12p70, IL-17, TNF- e IFN-. Os estudos em mulheres na pós-menopausa são 

escassos e contraditórios para que se possa realizar comparação com os resultados 

desta pequisa. Wood et al., em estudo clínico, duplo-cego, placebo-controlado, 

avaliaram o efeito de doses diárias de vitamina D3 sobre marcadores convencionais de 

risco de doença cardiovascular (DCV). Um total de 265 mulheres na pós-menopausa, 

idade entre 60-70 anos foram randomizadas para receber uma cápsula diária de 400 

ou 1.000 UI de vitamina D3 ou placebo durante 12 meses. Entre os diversos 

parâmetros avaliados, os marcadores inflamatórios (proteína C-reativa, IL-6 e a 

molécula de adesão intracelular-1) permaneceram inalterados com a suplementação 

de VD(39). O estudo Vitamin D diet and Activity (ViDA) randomizou 218 mulheres na 

pós-menopausa, idade entre 50-75 anos, com sobrepeso/obesidade e insuficiência de 

25(OH)D, para suplementação oral diária com 2.000 UI de VD, por período de um ano, 

comparativamente ao placebo. Mulheres de ambos os grupos foram simultaneamente 

submetidas a um programa de perda de peso (dieta + exercício), com objetivo de 

redução em 10% do peso corporal. Adiponectina, leptina, TNF-α, IL-6, IL-1β, IL-8 e IL-10 

foram avaliadas. Em análise estratificada, as participantes randomizadas para a 

suplementação de vitamina D3 e que perderam 5-10% do peso basal apresentaram 
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redução significativamente maior nos valores de IL-6 quando comparadas ao placebo  

(-37.3% vs -17.2%, respectivamente). Não houve efeitos de intervenção sobre a IL-1β, 

IL-8, IL-10, adiponectina e leptina quando estratificados por perda de peso(40).  

Recente revisão sistemática avaliou a associação entre suplementação de VD e 

os biomarcadores inflamatórios (citocinas Th1 e Th2, e adiponectinas) e o perfil 

glicêmico em adultos de ambos os sexos, sobrepesos e obesos. Foram incluídos onze 

ensaios clínicos randomizados. A maioria dos resultados dos ensaios analisados não foi 

significativa e incluíam viéses consideráveis, com heterogeneidade no desenho dos 

estudos, nas características dos participantes e nos resultados observados. Apenas 

dois estudos demonstraram alterações nos biomarcadores inflamatórios, porém não 

estatisticamente significativas e outros dois ensaios encontraram diferenças 

significativas na glicemia de jejum e resistência insulínica após suplementação de VD. 

Os valores séricos basais parecem influenciar o efeito da suplementação da VD nos 

resultados. Os autores concluem que não está estabelecido o benefício da 

suplementação VD sobre os biomarcadores inflamatórios entre adultos com sobrepeso 

ou obesidade(15). 

Vários estudos epidemiológicos demonstraram que indivíduos obesos têm 

menores concentrações séricas de 25(OH)D, com associação inversa entre a 

concentração de VD e o índice de massa corpórea (IMC) e a circunferência da 

cintura(41-44). Os mecanismos envolvidos não estão completamente descritos, mas é 

possível que o sequestro de metabólitos da VD no tecido adiposo diminua sua 

biodisponibilidade(45,46). A expressão tanto do VDR como do gene da 25-

hidroxivitamina D 1α-hidroxilase (CYP27B1) tem sido demonstrada em adipócitos 

humanos. Os metabólitos de VD influenciam a produção de citocinas e a resposta 
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inflamatória no tecido adiposo(47).  No momento incial do presente estudo, o valor 

sérico basal de 25(OH)D foi positivamente associado com IL-10 e negativamente 

associado com IMC, circunferência da cintura e com IFN-. 

 O INF-, uma citocina que regula as vias de células tipo Th1, assim como a IL-5 

e a IL-10, que regulam as vias de células tipo Th2, podem ser influenciados pela VD(48). 

Baixas concentrações séricas de 25(OH)D durante o inverno, em adultos saudáveis, 

estiveram associadas a aumento da produção de INF- e IL-10, mas foi ineficaz na 

modulação de INF-, IL-5 ou IL-10 em indivíduos com sobrepeso e obesos(27,48,49). A IL-

12, uma citocina pró-inflamatória que desempenha um papel central na ativação e 

diferenciação de células T CD4+ em células Th1 secretoras de INF-, também parece 

sofrer um processo de supressão de sua expressão em vigência de tratamento com 

VD(50,51).  

A IL-5 é essencial para promover o crescimento, diferenciação, sobrevivência e 

ativação de eosinófilos, sendo frequentemente expressa com outras citocinas do tipo 

Th2(48). Barker et al., ao analisarem a resposta ao tratamento diário com 200 UI e 4.000 

UI de VD, comparativamente a um grupo placebo, observaram diminuição transitória 

da IL-5 no grupo placebo e em contraste, houve aumento e ausência de modificação 

nos níveis da IL-5 nos grupos suplementados com 200 UI e 4.000 UI, 

respectivamente(48). Yusupov et al. também demonstraram que a suplementação de 

2.000 UI/dia de colecalciferol durante três meses foi ineficaz na alteração das 

concentrações circulantes de IL-5 em adultos jovens saudáveis(52). Em contraste, uma 

análise observacional sugeriu que a suplementação com VD possa aumentar os níveis 

de citocinas tanto pró- quanto antiinflamatórias em pessoas com níveis séricos de 

25(OH)D inicialmente baixos(53). 
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Esses dados sugerem que a propriedade moduladora da VD nas citocinas pode 

ser dependente de características genético-ambientais individuais, de fatores 

dietéticos e reprodutivos, do padrão imunológico, da presença de doenças crônicas e 

da dose e duração de suplementação(48,54). A forma mais comum de suplementação 

usada hoje é o colecalciferol ou vitamina D3, sendo que a maioria dos adultos 

saudáveis atinge valores de 20 ng/mL com 600 a 800 UI de VD por dia. No entanto, 

uma faixa alvo de pelo menos 30 ng/mL pode exigir de 1.000 UI a 4.000 UI de vitamina 

D3 por dia(51). Recomenda-se a utilização de dose diária mais elevada (≥ 5.000 UI) em 

populações com risco de desenvolver deficiência de VD e em indivíduos com valores 

de 25(OH)D inferiores a 20 ng/ml (55 nmol/L)(18). Entretanto, a suplementação de VD 

em doses muito elevadas pode apresentar um caráter prejudicial na imunoexpressão 

de algumas citocinas(53).  

Os pontos fortes do presente estudo incluem seu desenho prospectivo, duplo-

cego e placebo-controlado e um amplo conjunto de marcadores imune-inflamatórios 

que foram avaliados em mulheres saudáveis. Consequentemente, nossos resultados 

podem ser mais relevantes para a população de mulheres na pós-menopausa 

residentes na comunidade do que os estudos focados em pessoas com doenças 

específicas. A duração da intervenção e a dose administrada também foram suficientes 

para provocar aumentos mensuráveis nos valores séricos de 25(OH)D. Este estudo 

também apresentou altas taxas de adesão (92% das participantes), sem diferenças 

entre os grupos de intervenção (VD ou placebo). 

Entre as limitações deste estudo, relaciona-se a representatividade da amostra. 

Por tratar de um grupo de mulheres na pós-menopausa atendidas em serviço público 

de saúde, entende-se que estão em contato periódico com profissionais médicos e em 
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cuidado permanente com a saúde em geral. E por tratar-se de uma população de 

estudo relativamente homogênea, nossos resultados não podem ser generalizados 

para outros grupos raciais/étnicos.  

Em conclusão, a suplementação diária e isolada de 1.000 UI de vitamina D3 por 

10 meses em mulheres na pós-menopausa com deficiência de vitamina D, associou-se 

com redução nos marcadores inflamatórios. A hipótese de que a suplementação com 

VD possa levar a uma redução dos marcadores imune-inflamatórios circulantes, 

propõe um papel potencial da VD como terapia antiinflamatória na prevenção e no 

tratamento das doenças cardiometabólicas(18). Sendo assim, outros estudos nesta área 

são necessários, a fim de compreendermos de forma mais conclusiva o efeito da 

suplementação de VD nas vias inflamatórias e seu real papel na prevenção da DCV. 
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5. Conclusão 

 

Em mulheres na pós-menopausa com deficiência de vitamina D, a 

suplementação diária e isolada de 1.000 UI de vitamina D3 por 10 meses associou-se 

com redução nos marcadores pró-inflamatórios. 
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7. Anexos 

7.1. Anexo I- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Você esta sendo convidada a participar do estudo “O efeito da suplementação isolada 

de vitamina D sobre os marcadores cardiometabólicos e imuno-inflamatórios em mulheres na 

pós-menopausa” que será realizado sob a responsabilidade das Dras. Flávia Bueloni Dias e 

Priscila Ferreira Poloni e do biomédico Claudio Lera Orsatti. Este estudo deseja conhecer se o 

uso da vitamina D tem benefício para o coração.  Como a senhora já participou de estudo 

anterior em que usou a Vitamina D, agora está sendo convidada a participar desta pesquisa. 

Sua participação será de responder a um questionário, com duração de 10 minutos. E será 

coletado material de sua boca com um cotonete de algodão que será passado duas vezes na 

bochecha. No estudo em que a senhora participou foi colhido sangue, que se encontra 

congelado, e com a sua autorização será utilizado para este novo estudo. Para seu 

conhecimento, seus dados serão confidencias e apenas dados em conjunto serão divulgados 

nas publicações em revistas médicas, sem identificação da sua pessoa. Os pesquisadores 

responsáveis estarão disponíveis para responder a quaisquer perguntas e sua participação é 

voluntária e tem o direito de receber informações adicionais sobre o estudo se achar 

necessário. A senhora pode retirar-se deste estudo, sem perder seus cuidados médicos. Caso 

não se sinta satisfeita poderá entrar em contato com os médicos responsáveis pela pesquisa e 

com Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu pelo telefone 14-

38801608.  

Eu.......................................................................................................................tendo sido 

satisfatoriamente informada, concordo em participar deste estudo. Declaro ter lido e 

compreendido este consentimento, na qual me foram informados os dados importantes sobre 

este estudo. Foi me oferecida ampla oportunidade de fazer perguntas e recebi respostas que 

me satisfizeram totalmente. Estou ciente de que este consentimento será produzido em duas 

vias iguais, em que uma será entregue a mim e outra será arquivada pelos pesquisadores. 

Botucatu, ______/______/________. 

 

______________________________                               __________________________ 

Assinatura da Participante                                                           Assinatura do Pesquisador 

 

Flávia Bueloni Dias – email: flaviabueloni@hotmail.com  Fone 38801402 

Priscila Ferreira Poloni-  e-mail: priscilaferr2@yahoo.com.br Fone:38801377 

 

mailto:flaviabueloni@hotmail.com
mailto:priscilaferr2@yahoo.com.br
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7.2. Anexo II – Aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMB. 
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7.2. Anexo III – CONSORT 2010 

 


