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INTRODUÇÃO

Níveis séricos adequados de vitamina D parecem ser relevantes para 
várias funções fisiológicas, não apenas para a homeostase óssea, uma 
vez que sua deficiência tem sido associada ao aumento de doenças car-
diovasculares.1 Em geral, a dieta humana não é rica em vitamina D2 (de 
origem vegetal), tampouco em vitamina D3 (de origem animal), assim, 
dependemos bastante da ação dos raios ultravioleta na pele para a for-
mação da vitamina D, que também pode ser reduzida com a idade e 
o espessamento da pele, particularmente, entre os indivíduos de pele 
mais escura. A maior parte dos efeitos da vitamina D parece depender 
do metabólito [1,25 (OH)2D3] que, de fato, atua como um hormônio, 
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ligando-se com alta afinidade a seu recep-
tor (VDR), expresso em muitos tipos celulares 
(linfócitos B e T, monócitos, células de vários te-
cidos e órgãos, incluindo miócitos), o que am-
plia sua relevância para muito além do meta-
bolismo ósseo.2 Embora durante o período de 
estações com maior exposição solar a produção 
de vitamina D possa estar suprida, nos meses 
de baixa exposição solar, sua suplementação 
parece ser necessária para se obter níveis séri-
cos adequados, o que se torna ainda mais rele-
vante para pacientes com doenças crônicas in-
flamatórias, como doenças reumáticas e renais, 
diabetes, obesidade e doenças cardiovascula-
res.3 Em particular, a deficiência de vitamina D 
parece associada à doença vascular, incluindo a 
doença vascular periférica, dado que recepto-
res VDR foram descritos também na parede dos 
vasos sanguíneos.1,4

VITAMINA D E DOENÇA VASCULAR 
PERIFÉRICA

A doença vascular obstrutiva periférica está 
associada à alta incidência de complicações 
cardiovasculares como a doença isquêmica do 
coração e o acidente vascular cerebral, bem 
como aos desfechos vasculares periféricos, 
como a evolução para isquemia crítica, ulce-
rações, revascularizações de urgência e ampu-
tações, que determinam acentuada perda de 
qualidade de vida e sintomas depressivos.5,6

Embora nem todos os estudos avaliando ní-
veis de vitamina D tenham apresentado sua as-
sociação à doença arterial periférica, em parte, 
possivelmente, por diferentes níveis de defini-
ção para a vitamina D, alguns importantes es-
tudos observacionais e metanálises sugeriram 

uma significativa relação desta vitamina com 
a doença vascular periférica. Como exemplo, 
estudos de base populacional norte-america-
nos como o National Health and Nutrition Exa-
mination Survey (NHANES III)7, Atherosclerosis 
Risk In Communities (ARIC)8 e, ainda, meta-
nálise envolvendo seis estudos9 encontraram 
associação entre menores níveis da vitamina D 
e a doença vascular periférica. Com o avançar 
da idade, a doença arterial obstrutiva periférica 
se torna mais frequente, e, de forma concomi-
tante, a queda na função renal contribui para 
menor formação da vitamina D na forma ativa 
[1,25 (OH)2D3], estabelecendo um possível elo 
com a deficiência de vitamina D, além da me-
nor exposição solar destes pacientes.10 Vários 
estudos relacionaram também valores meno-
res da vitamina D com maior prevalência de 
aneurismas de aorta abdominal.11-13

VITAMINA D E DOENÇA RENAL 
CRÔNICA

A vitamina D possui papel central no con-
trole do balanço de cálcio e fósforo na saú-
de e na doença. Na doença renal crônica, o 
metabolismo da vitamina D é comprometido 
pelo agravamento da função renal, trazendo 
complicações para o metabolismo mineral 
e ósseo.14 Entretanto, a metabolização da vi-
tamina D em sua forma ativa [1,25 (OH)2D3] 
não ocorre exclusivamente nos rins, mas 
também em outras células como macrófagos 
e osteoblastos.15 Contudo, na doença renal 
crônica, o comprometimento metabólico da 
vitamina D se associa ao hiperparatireoidismo 
secundário, agravando as alterações metabó-
licas. Neste cenário, um peptídeo originado da 
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medula óssea, fator de crescimento deriva-
do do fibroblasto 23 (FGF23), parece regular 
o metabolismo da vitamina D no nível renal 
mesmo antes da real perda funcional deste 
órgão.16 Porém, à medida que se agrava a per-
da da função renal, aumenta o FGF23 e o pa-
ratormônio (PTH), o fósforo se eleva e o cálcio 
se reduz, associando-se estas alterações ao 
aumento das calcificações vasculares.17

Diretriz recente sugere que elevações mo-
destas nos níveis de PTH sejam fisiológicas, mas 
elevações expressivas e concomitantes à defi- 
ciência de vitamina D requerem suplementação, 
embora seus efeitos em desfechos cardiovascu-
lares ainda necessitem de melhor avaliação.18 
Pacientes renais crônicos exibem calcificação 
não apenas na íntima vascular, associada à ate-
rosclerose, mas também e de forma exuberante 
na camada média dos vasos.19 Além disso, apre-
sentam maior calcificação coronária à medida 
que piora a função renal, uma condição associa-
da à maior taxa de eventos cardiovasculares.20

VITAMINA D E CALCIFICAÇÃO 
CORONÁRIA

No Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis 
(MESA)21, um grande estudo observacional de 
base populacional que avaliou pacientes sem 
história prévia de doença cardiovascular e en-
volveu vários grupos étnicos norte-americanos, 
após um seguimento médio de 11,1 anos, o 
escore de cálcio basal, obtido por tomografia 
computadorizada coronária, revelou significati-
va associação aos desfechos cardiovasculares, 
tanto em indivíduos com diabetes e síndrome 
metabólica como na ausência destas condições.

Em estudo transversal22 envolvendo 180 

indivíduos submetidos à tomografia coronária 
que também tiveram seus níveis de vitamina D 
mensurados, 6% tinham deficiência (<10 ng/mL), 
56% insuficiência (10-30 ng/mL) e os restantes 
38%, níveis suficientes (31-100 ng/mL) de vita-
mina D, conforme a definição usada no estu-
do. Os níveis de vitamina D foram mais baixos 
entre os pacientes com doença coronária gra-
ve (p=0,004). Pacientes sem sinais de doença 
coronária tinham em média 30,47 ng/mL para 
a vitamina D, enquanto nos indivíduos com do-
ença coronária os valores médios de vitamina D 
foram de 20,98 ng/mL (p<0,001). Foi ainda ob-
servada a correlação negativa com o escore de 
cálcio (-0,21, p=0,005), sendo que os pacientes 
deficientes em vitamina D tiveram maior esco-
re de cálcio coronário (p<0,001 na comparação 
entre insuficientes e suficientes).22

Em estudo envolvendo angiografia coro-
nária23, 209 indivíduos com doença coronária 
e 102 pacientes com coronárias angiografica-
mente normais foram comparados quanto à 
gravidade da doença em relação aos níveis de 
vitamina D. Análise multivariada revelou asso-
ciação inversa entre os níveis de vitamina D e 
a gravidade das lesões examinadas pelo escore 
SYNTAX (beta = -0,396, p<0,001). Além disso, ní-
veis baixos de vitamina D também se associaram 
à hipertensão arterial e à proteína C reativa.23 

O Ludwigshafen Risk and Cardiovascular Health 
(LURIC) Study24 avaliou 1801 homens com sín-
drome metabólica indicados para a realização 
de cinecoronariografia e que tiveram os níveis 
de vitamina D mensurados. A maioria tinha ní-
veis de vitamina D insuficientes (< 20 ng/mL) 
e uma menor parte, deficientes (< 10 ng/mL). 
Ao longo de 7,7 anos de seguimento ocorreram 
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CONCLUSÕES

Diversos estudos sugerem que a deficiên-
cia de vitamina D está associada à calcifica-
ção vascular periférica ou coronariana. Alguns 
subgrupos populacionais como pacientes com 
componentes da síndrome metabólica (hiper-
tensão arterial, alterações glicêmicas), por-
tadores de doença renal crônica ou doença 
vascular periférica e aqueles com imunodefici-
ência parecem associados de forma ainda mais 
robusta às alterações vasculares. A Figura 1 
sumariza as principais situações clínicas em 
que a calcificação vascular está associada a ní-
veis reduzidos de vitamina D.

Figura 1. Condições clínicas em que os níveis reduzidos de vitamina D têm sido associados à maior calcificação 
vascular.4,8,9,21,22,25 Níveis mais reduzidos (deficiência) possuem associação ainda mais robusta do que níveis 
insuficientes da vitamina D.22 Alguns subgrupos populacionais, como os destacados na figura, parecem ter os 
estados de deficiência ou insuficiência associados de maneira mais robusta à calcificação vascular.

462 mortes, sendo 267 de causa cardiovascular. 
Níveis ótimos de vitamina D se associaram de 
maneira substancial à redução de mortalidade 
total e cardiovascular.

Pacientes com o vírus da imunodeficiência 
adquirida (HIV) apresentam elevada prevalên-
cia de doença cardiovascular, sendo a expo-
sição a níveis deficientes de vitamina D uma 
condição independente associada à significati-
va presença de doença coronária.25

Finalmente, a deficiência de vitamina D 
também parece estar associada ao aumento 
da atividade inflamatória e imune, um reco-
nhecido componente do risco residual de pa-
cientes com doença cardiovascular.26,27

Doença arterial
obstrutiva periférica

Estados inflamatórios
deficiência imune

Doença
renal

crônica

Síndrome
metabólica

Níveis 
reduzidos de 
vitamina D

Adaptado de Van de Luijtgaarden et al. (2012), Rapson et al. (2017), Nsengiyumva et al. (2015), Malik et al.  (2017), Moradi et al. 2017) 
e Lai et al. (2012). 
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