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“Um homem será um vencendor se existir pelo menos uma só pessoa 

acreditando nele”.  

 

Georges Roux 

 



 

 

 

Assim, depois de muito esperar, 

num dia como outro qualquer,  

Decidi triunfar... 

Decidi não esperar as oportunidades 

e sim, eu mesma buscá-las. 

Decidi ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma solução. 

Decidi ver cada deserto  

como uma possibilidade de encontrar um oásis. 

Decidi ver cada noite como um mistério a resolver. 

Decidi ver cada dia como uma nova oportunidade de ser feliz. 

Naquele dia, descobri que meu único rival 

não era mais que minhas próprias limitações 

e que enfrentá-las era a única e melhor forma de superá-las. 

Naquele dia,  

Descobri que eu não era o melhor e que talvez eu nunca tivesse sido. 

Deixei de me importar com quem ganha ou perde. 

Agora me importa simplesmente... 

Saber melhor o que fazer. 

Aprendi que o difícil não é chegar lá em cima 

e, sim deixar de subir. 

Aprendi que, o melhor triunfo é poder chamar alguém de “amigo”.   

Descobri que o amor é mais que um simples estado de enamoramento. 

O amor é uma filosofia de vida. 

Naquele dia, deixei de ser um reflexo dos meus escassos triunfos passados  

 e passei a ser uma tênue luz no presente. 

Aprendi que de nada serve ser luz 

Se não iluminar o caminho dos demais. 

Naquele dia, decidi... 

Trocar tantas coisas... 

Naquele dia, aprendi que sonhos existem para torna-se realidade. 

E desde aquele dia... 

Já não durmo para descansar. 

Simplesmente durmo para sonhar.                                                                                                                 

 

Adaptado Walt Disney 2008 
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Homenagem  

Pacientes e amigos 

Que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio. 

Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. 

Que a música seja tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. 

Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna. 

Que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer. 

Que cada dia seja um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. 

Que em cada passo teu fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada 

coração. 

Que em cada amigo o teu coração faça festa 

E celebre o encanto da amizade profunda que liga as almas afins. 

Que em teus momentos de solidão e cansaço 

Esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo passa e se 

transforma, quando a alma é grande e generosa. 

Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente, para que 

tu percebas a ternura invisível tocando o centro do teu ser eterno. 

Que um suave vento te acompanhe, 

Na terra ou no espaço, e por onde quer que a força invisível do amor leve o teu 

viver. 

Que o teu coração sinta a PRESENÇA secreta do inexplicável! 

Que os teus pensamentos, os teus amores, 

o teu viver, e a tua passagem pela vida sejam sempre abençoados por aquele 

amor que ama sem nome. 

Aquele amor que não se explica, só se sente. 

Que esse amor seja o teu rumo secreto, 

viajando eternamente no centro do teu ser. 

Que esse amor transforme 

os teus dramas em luz, 

a tua tristeza em celebração, 

Que jamais, em tempo algum, 

Tu esqueças da PRESENÇA que está em ti e em todos os seres. 

Que o teu viver seja pleno de PAZ e LUZ. 

 

Adaptação Autor Desconhecido 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: Hypovitaminosis D is highly prevalent among chronic kidney disease 

patients and it has been associated with worse outcome even in the earlier stages of the 

disease.  

Objective: This study aimed to investigate the risk factors for hypovitaminosis D in 

nondialyzed chronic kidney disease patients. 

Design: This cross-sectional study included 120 chronic kidney disease patients on stages 

2 to 5 (62% male, age 55.4±11.3yr, estimated glomerular filtration rate 35.1±15ml/min, 

body mass index (BMI) 27.1±5.2kg/m
2
, 31% diabetics). Serum 25-hydroxivitamin D was 

measured by chemiluminescence. Subjective global assessment, total body fat (dual-

energy X-ray absorptiometry), visceral and subcutaneous abdominal fat (computed 

tomography) and several laboratory parameters were assessed. 

Results: Insufficiency of 25-hydroxivitamin D (15-30ng/ml) was observed in 55% of the 

patients and deficiency (<15ng/ml) in 20%. Patients with diabetes, BMI ≥30kg/m
2
, and 

who had the blood collection during the winter or spring had lower 25-hydroxivitamin D 

levels. Serum 25-hydroxivitamin D correlated inversely with parathyroid hormone, 

proteinuria, insulin resistance, leptin, and subcutaneous abdominal fat. The risk factors for 

hypovitaminosis D were diabetes (odds ratio 3.8; 95% CI 1.2-11.7; P=0.022) and BMI 

≥30kg/m
2
 (odds ratio 4.3; 95% CI 1.2-15.3; P=0.018). In the logistic regression analysis 

adjusting for gender, skin color and season of the year, diabetes and BMI ≥30kg/m
2
 were 

independently associated with hypovitaminosis D.  

 

 



 

 

 

 

Conclusions: Diabetes and obesity were the risk factors for hypovitaminosis D in 

nondialyzed chronic kidney disease patients. Effective interventional protocols of vitamin 

D supplementation taking into account these risk factors are warranted for this population. 

 

Key words: Hypovitaminosis D, 25-hydroxivitamin D, diabetes, obesity, chronic kidney 

disease. 
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A. INTRODUÇÃO 

 

A incidência e a prevalência de doença renal crônica (DRC) vêm crescendo 

acentuadamente no Brasil e no mundo, sendo considerada atualmente um problema de saúde 

pública.
1
 Segundo o censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 87 mil indivíduos 

dependem de diálise no país.
2
  

Os distúrbios na homeostase de cálcio, fósforo, paratormônio e vitamina D ocorrem 

precocemente no curso da DRC e desempenham papel fundamental na fisiopatologia das 

doenças ósseas que acometem esses pacientes.
3
 A associação entre doença renal e distúrbios 

ósseos foi melhor compreendida nos últimos 40 anos quando o tratamento dialítico e o 

transplante renal prolongaram a vida dos pacientes com DRC.
4
 E, particularmente, nos últimos 

10 anos a abordagem dos distúrbios mineral e  ósseos nesses pacientes mudou radicalmente 

frente ao acúmulo de evidências sobre a estreita associação do hiperparatireoidismo 

secundário, da hipercalcemia e da hiperfosfatemia com as complicações cardiovasculares, 

consideradas a principal causa de mortalidade nesta população.
5
 Apesar da complexidade de 

fatores que podem contribuir para desencadear o distúrbio mineral e ósseo nesses pacientes, a 

redução da síntese de vitamina D decorrente da diminuição da massa renal funcionante tem 

sido considerada uma das principais responsáveis.
6
  

A vitamina D representa um grupo de hormônios esteróides com diferentes graus de 

atividade, mas com ações biológicas semelhantes.
7
 A vitamina D pode ser obtida por fonte 

alimentar (ex: óleo de fígado de peixe, gordura de peixe e alimentos fortificados) mas a 

produção endógena pela exposição solar é considerada a sua principal fonte,
 8

 sendo capaz de 

suprir 90 a 95% das necessidades de vitamina D nos seres humanos.
9 

A principal função da 

vitamina D é manter as concentrações intra e extracelulares de cálcio dentro de uma faixa de 

variação fisiologicamente aceitável.
10

 Para tal, a vitamina D tem como órgãos alvo o intestino, 
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os ossos e as paratireóides. Recentemente, a vitamina D foi reconhecida por ter inúmeras 

funções não calcêmicas no sistema muscular, cardíaco, neurológico e sistema 

imunológico.
11,12

 Além disso, foi demonstrado que a deficiência de vitamina D promove 

alterações também no sistema endócrino, sendo considerada fator de risco para  a resistência à 

ação da insulina, diabetes e síndrome metabólica.
13-15 

As principais conseqüências da carência 

de vitamina D incluem distúrbios no metabolismo ósseo (raquitismo, osteomalácia, 

osteopenia, osteoporose), fraturas
16

 e mortalidade.
17  

Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo apresentam níveis insuficientes 

ou deficientes de vitamina D.
11

 Os estudos mostram que a prevalência em indivíduos 

saudáveis pode variar de 20% a 84%. No Brasil, acreditava-se que a prevalência de 

hipovitaminose D seria menor pela sua localização predominantemente na região tropical, 

onde a incidência de luz solar é abundante durante o ano todo. Porém, os estudos que 

avaliaram o status de vitamina D em algumas regiões do país mostram que a prevalência é 

elevada.
18-21

  

Nos portadores de DRC, inúmeros estudos evidenciam níveis reduzidos de vitamina D 

circulante, sendo a maioria deles conduzida na população em diálise.
22,23

 Dados mais recentes, 

no entanto, apontam que a hipovitaminose D está presente já nos estágios mais precoces da 

DRC. Na fase não-dialítica da doença, os estudos mostram uma prevalência de 

hipovitaminose D que varia de 40 a 86%.
24-26

 

A hipovitaminose D pode estar associada a diversos fatores como a idade avançada, 

cor da pele escura, período de inverno, região de alta latitude e falta de exposição à luz solar. 

Além disso, condições clínicas como o diabetes e a obesidade parecem estar associadas com a 

redução nos níveis de vitamina D, apesar dos mecanismos envolvidos não estarem totalmente 

elucidados.  

Introdução 



 
 

3 

 

 Apesar dos dados disponíveis confirmarem a elevada prevalência de hipovitaminose D 

na população com DRC, há uma escassez de estudos que avaliaram os fatores associados a 

esta condição. Os pacientes com DRC apresentam com freqüência anormalidades no estado 

nutricional (tanto desnutrição como obesidade), alterações metabólicas e hormonais, e 

comorbidades como diabetes, doenças cardiovasculares e inflamação. Além disso, fatores 

particulares associados à doença, como alterações na pigmentação da pele e perda protéica, 

podem ser fatores de risco adicionais que contribuem para a hipovitaminose D nesta 

população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 



 
 

4 

 

 

 

B. OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

 

1. Objetivo geral: 

 

Avaliar os fatores relacionados à hipovitaminose D nos pacientes na fase não- dialítica 

da doença renal crônica (DRC). 

 

 

 

2. Objetivos específicos: 

 

- Avaliar a relação da concentração sérica de 25(OH)D com nível de função renal, cor 

da pele, sazonalidade, resistência à ação da insulina, inflamação e adipocinas nos 

pacientes com DRC na fase não-dialítica; 

 

- Avaliar se a gordura corporal total e a gordura abdominal (visceral e subcutânea) 

influenciam os níveis de 25(OH)D nesses pacientes. 
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C. REVISÃO DA LITERATURA 

 

1. Histórico da vitamina D 

 

A deficiência de vitamina D foi descrita no século XVII pelos pesquisadores Daniel 

Whistler (1645) e Francis Glisson (1650), sendo esta condição resultando em raquitismo 

(Figura 1). Em 1822, o médico polonês Jedrzej Śniadecki notou uma  distribuição geográfica 

atípica dos casos de raquitismo na cidade de Varsóvia, sendo a prevalência maior em crianças 

que residiam na cidade em relação àquelas das áreas rurais.  E este fato foi atribuído à menor 

exposição solar das crianças que residiam na cidade.  

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Apresentação típica de crianças com 

raquitismo. A criança do meio é normal e as 

crianças de ambos os lados têm deformidades 

graves, fraqueza muscular e óssea.9 

 

    O raquitismo continuou a assolar as grandes cidades por mais de um século e, no 

início do século XX, o grande avanço na compreensão dos fatores causais do raquitismo 

ocorreram frente a descoberta da vitamina D.
27

  

O pesquisador Eduard Mellanby acreditava que o raquitismo era conseqüência de 

deficiência dietética. Em seus experimentos o raquitismo foi induzido em cães criados 

Revisão da Literatura  



 
 

6 

 

exclusivamente em espaços fechados e alimentados apenas com aveia e observou-se que, de 

fato, o raquitismo era causado por uma deficiência de algum componente da dieta. Os animais 

foram em seguida tratados com o uso de óleo de fígado de bacalhau e acreditou-se que  a 

vitamina A era responsável pela cura.
28

 No entanto, um achado importante foi obtido pelo 

grupo do Prof. McCollum que estudava a vitamina A. Os pesquisadores observaram que o 

óleo de fígado de bacalhau aquecido e oxidado administrado para os ratos raquíticos era eficaz 

contra o raquitismo, porém não curava a xeroftalmia.
29

 Desta forma, notou-se que a substância 

responsável era um nutriente desconhecido. Assim, conforme a sequência de nomenclaturas 

das vitaminas em ordem alfabética, como já haviam sido nomeadas as vitaminas A, B e C, o 

novo elemento foi denominado como vitamina D.
30

 

A vitamina D foi isolada pela primeira vez por Hess e colaboradores em 1925 e foi 

denominada ergosterol ou vitamina D1, que consistia de um fotoproduto da irradiação do 

ergosterol de fungos de várias substâncias. Após subseqüente purificação foi identificado o 

composto denominado vitamina D2 ou ergocalciferol (Figura 2).
31,32 

 

 

 

Figura 2. Apresentação esquemática da fotoprodução do ergosterol e a formação do ergocalciferol ou vitamina 

D2. 
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Nesta mesma época, o papel da exposição à luz solar também era sugerido no 

tratamento do raquitismo. Enquanto inúmeros investigadores estudavam tal associação, o 

cientista alemão Huldschinky realizou um experimento inovador para a cura do raquitismo em 

crianças utilizando luz ultravioleta (UVB) produzida artificialmente.
33

 Uma série de 

experimentos realizados posteriormente  comprovaram o efeito antiraquítico da exposição 

direta dos animais aos raios UVB ou mesmo do consumo de alimentos irradiados.
 31,34,35

  

O valor preventivo e terapêutico do uso de óleo de fígado de peixe e da exposição à luz 

solar no tratamento do raquitismo foi comprovado em crianças
36

, porém era intrigante aos 

investigadores como estímulos completamente diferentes, como a dieta e a irradiação solar, 

conferiam o mesmo efeito terapêutico sobre o raquitismo.   

Estudos complementares foram realizados pelos pesquisadores Hess e Weinstocki da 

Universidade de Columbia, que trataram o raquitismo em ratos alimentando-os com pequenos 

pedaços de pele de animais irradiados com raios UVB.
37 

Os investigadores acreditavam que a 

irradiação pelos raios UVB poderia ativar um esteróide presente na pele, provavelmente o 

colesterol, que cairia na circulação para exercer a sua ação. A veracidade desta hipótese foi 

comprovada somente 10 anos depois, porém, o precursor da vitamina D não era o colesterol 

em si, mas o 7-dehidrocolesterol isolado.
38 

O produto da irradiação do 7-dehidrocolesterol foi 

então denominado vitamina D3 ou colecalciferol (Figura 3). 

Foram necessários anos de estudos para perceber que haviam várias formas de 

vitamina D com diferentes mecanismos de ação. Em 1980, finalmente, a sequência exata das 

etapas envolvidas na fotoprodução de colecalciferol na pele foram descritas por Holick e 

colaboradores.
39

 Outro grande passo na história da vitamina D está relacionado a descoberta 

do seu complexo metabolismo da vitamina D envolvendo mais de 40 metabólitos, 

especialmente a 25-hidroxivitamina D [25(OH)D] e a 1,25-dihidroxivitamina D 

[1,25(OH)2D]. E, finalmente, em virtude da possibilidade de transporte dos metabólitos da 
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vitamina D fora da célula (pela proteína ligadora de vitamina D) e dentro da célula (via 

receptor da vitamina D), além da identificação do receptor da vitamina D como um fator de 

transcrição nuclear regulando vários genes, fez com que a forma ativa da vitamina D, a 

1,25(OH)2D, fosse denominada um hormônio.
71

 

 

 

Figura 3: Apresentação esquemática da fotólise do 7-dehidrocolesterol e o produto da 

irradiação denominado colecalciferol ou vitamina D3. 

 

 

2. Fontes de vitamina D  

 

A vitamina D pode ser obtida por fonte alimentar e alimentos fortificados ou pela 

produção endógena através da exposição solar.
8
 

 

2.1. Fonte alimentar 

Poucos alimentos são fontes naturais de vitamina D, dentre eles estão o óleo de fígado 

de peixe, gordura de peixe (peixes gordos como salmão, arengue e sardinha), gema de ovo, 

manteiga e fígado. Assim, uma dieta ocidental contribui com apenas 10% em média para a 

concentração plasmática de vitamina D.
40

 Em países onde há fortificação de alimentos com 
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vitamina D como nos Estados Unidos, a maior parte da ingestão vem de produtos fortificados 

como leite, leite de soja, fórmulas infantis, margarinas, pães, cereais, queijos, iogurtes e suco 

de laranja. Por outro lado, com exceção de países como a Suécia e Finlândia, a maioria dos 

países europeus não utiliza a fortificação de alimentos em razão do histórico de intoxicação 

por vitamina D, relatada particularmente nas décadas de 40 e 50, em conseqüência à adição 

indiscriminada dessa vitamina às fórmulas infantis.
41,16

 No Brasil não existe legislação em 

relação à fortificação com vitamina D, no entanto, algumas indústrias alimentícias adicionam 

a vitamina excepcionalmente em alguns alimentos, como por exemplo, leites, cereais matinais 

e margarinas.  

A quantidade de vitamina de D nos alimentos não está disponível na tabela brasileira 

de composição de alimentos.
42

 Portanto, os dados de vitamina D são baseados em tabelas 

norte americanas como a do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA).
42 

O 

teor de vitamina D de alguns alimentos está listado na Tabela 1. 

Quando proveniente da alimentação, a vitamina D2 e D3 depende da formação de 

micelas para ser absorvida juntamente com as gorduras no intestino delgado auxiliada pela 

bile.
44

 A absorção da vitamina D ocorre na membrana dos enterócitos por difusão simples com 

uma eficiência de aproximadamente 60 a 90%. Após a absorção intestinal, a vitamina D é 

incorporada aos quilomícrons e transportada através do sistema linfático para a circulação.
10,11
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Tabela 1. Teor de vitamina D das principais fontes alimentares (100 g de alimento)
43

 

Alimento Vitamina D (UI) 

Salmão cozido 346,95 

Ostras  318,80 

Sardinha em óleo 270,98 

Sardinha em água 183,31 

Gema de ovo 106,80 

Bife de fígado 15,94 

Leite integral 41,05 

Queijo mussarela 6,38 

Manteiga 55,80 

.  

2.1.1. Recomendações nutricionais de vitamina D 

 

Em 1997, o Comitê do National Academy of Science, Food and Nutrition Board 

divulgou o documento “Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes (DRIs)” 

estabelecendo os valores de referência para ingestão adequada (AI) de vitamina D em diversos 

grupos etários para a população dos Estados Unidos e Canadá.
 45

 A AI refere-se ao nível de 

ingestão de um determinado nutriente que deve ser utilizado como base quando as evidências 

científicas não são suficientes para estabelecer a sua necessidade diária recomendada 

(RDA).
45 

A quantidade de vitamina D é normalmente expressa em unidades internacionais 

(UI) ou microgramas (μg), sendo que 1μg equivale a 40UI.
11 

Estima-se que o organismo 

humano requer aproximadamente 3000 a 5000 UI de a vitamina D2 ou D3 diariamente.
46
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Atualmente, tem-se discutido se a recomendação de vitamina D deveria ser maior, uma 

vez que a prevalência de hipovitaminose D é elevada em várias regiões do mundo. Desta 

forma, há uma dificuldade em estabelecer a quantidade ideal de vitamina D para manter os 

níveis séricos adequados.  

As novas recomendações de ingestão de vitamina D (RDA – Recommended Dietary 

Allowance) e de ingestão diária máxima de vitamina D isenta de riscos e de efeitos adversos à 

saúde (UL – Upper level intake) encontram-se na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Referência de ingestão de vitamina D
47

 

          

Faixa etária 

(Ambos os sexos)  

RDA 

(UI/dia) 

UL 

(UI/dia) 

0 – 6 meses -- 1000 

6 – 12 meses -- 1500 

1 – 3 anos 600 2500 

4 – 8 anos 600 3000 

9 – 13 anos 600 4000 

14 – 18 anos 600 4000 

19 – 30 anos 600 4000 

31 – 50 anos 600 4000 

51 – 70 anos 600 4000 

> 70 anos 800    4000 

Gestantes/lactantes    

      14 – 50 anos  600 4000 

              RDA: Recommended Dietary Allowance 

UL: Upper level intake 
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2.2. Síntese cutânea de vitamina D 

 

A pele é o único sítio capaz de produzir vitamina D nos seres humanos.
48

 A estrutura 

esquemática da pele encontra-se ilustrada na Figura 5. Na pele de adultos, aproximadamente 

65% dos depósitos cutâneos de 7-dehidrocolesterol, o precursor da vitamina D, é encontrado 

na epiderme.
49

 E quando expostos à luz solar, a maior parte dos fótons UVB (70 a 98%) é 

absorvida pela epiderme.
39

   

 

 

F

i

g

u

r
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5

:

 

Figura 5. Estrutura esquemática da pele e a absorção dos fótons UVB.   

 

 

O comprimento de onda dos fótons UVB necessário para a conversão do 7-

dehidrocolesterol na pele, compreende a pequena faixa de radiação UVB entre 290 e 315 

nm.
50,51
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A Figura 6 descreve os eventos fotoquímicos que resultam na produção e regulação da 

vitamina D na pele. Frente à exposição solar, os fótons UVB provocam à fotólise do 7-

dehidrocolesterol formando a pré-vitamina D3. Após foto-sintetizada, a pré-vitamina D3 pode 

ser termicamente isomerizada a colecalciferol (vitamina D3). Neste processo de síntese, 

aproximadamente 50% da pré-vitamina D3 é convertida em vitamina D3 em até 2 horas.
39,52

 

Desta forma, o prolongamento à exposição solar não favorece maior produção de vitamina D3 

e sim resulta na fotodegradação em isômeros biologicamente inertes como o lumisterol e o 

taquisterol, evitando assim a intoxicação por vitamina D.
53

  O colecalciferol sintetizado na 

pele é então difundido para a rede capilar da derme, sendo então transportada para a 

circulação.  

 

Figura 6. Eventos fotoquímicos que resultam na produção e regulação do colecalciferol (vitamina 

D3) na pele.
52
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3. Aspectos fisiológicos e metabólicos da vitamina D   

 

O metabolismo da vitamina está representado na Figura 7. Assim que a vitamina D 

entra na circulação, proveniente da absorção intestinal (vitamina D2 ou D3) ou da síntese 

cutânea (vitamina D3), liga-se preferencialmente à proteína ligadora de vitamina D (Vitamin D 

binding protein - DBP). A DBP é uma glicoproteína, também conhecida como Gc-globulina, 

que é primariamente expressa em hepatócitos e em menor quantidade nos rins. Seu peso 

molecular é de 58 KDa e circula em altas concentrações.
54-57

 A vitamina D é transportada, via 

DBP, até o fígado onde sofre a primeira hidroxilação pela ação da enzima 25-hidroxilase (ou 

CYP27A1) presente na mitocôndria dos hepatócitos, formando a 25(OH)D ou calcidiol.
58

 

Sugere-se que aproxidamente 75% da vitamina D circulante é convertida a 25(OH)D no 

fígado.
10,59, 60

 Apesar da 25(OH)D ter pouca atividade biológica, é a forma mais abundante no 

organismo.
10

 A 25(OH)D então se liga novamente a DBP e é transportada até os rins. 

Finalmente nos rins, com o auxílio de uma proteína presente na membrana plasmática das 

células do túbulo renal proximal, a megalina, o complexo DBP/25(OH)D é transportado para 

dentro da célula.
61

 A 25(OH)D então sofre a segunda hidroxilação pela ação da enzima 1-α 

hidroxilase representada pelo citocromo P450 CYP27B1 presente na mitocôndria das células 

do túbulo renal proximal, resultando na formação da 1,25(OH)2D, a forma ativa da vitamina 

D.
62

 Assim, para que a vitamina D3 se torne biologicamente ativa são necessárias sucessivas 

hidroxilações no fígado e no rim. 

A 1,25(OH)2D entra na circulação e se liga a DBP e, por meio da interação com o 

receptor de vitamina D (Vitamin D Receptor - VDR) no intestino e osso, exerce a sua 

principal função endócrina. Ao dissociar-se da DBP, a 1,25(OH)2D, atravessa a membrana 

celular por difusão simples e interage no núcleo celular com o VDR, formando um complexo 

receptor-esteróide retinoid acid X receptor-α (RXR-VDR). A ativação dessa ligação 

possibilita a interação RXR-VDR com genes responsivos à vitamina D.
49,59 
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     Figura 7. Representação esquemática do metabolismo da vitamina D. 63 
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           Acredita-se que o passo inicial para degradação metabólica da 25(OH)D e da 1,25(OH)2D é 

a hidroxilação na membrana da mitocôndria, no carbono 24 pela ação da enzima 24-

hidroxilase (CYP24), formando a 24,25-dihidroxivitamina D 24,25(OH)2D e a 1,24,25-

trihidroxivitamina D 1,24,25(OH)3D,
62,64

 que são considerados metabólitos biologicamente 

inertes.
61

 A vitamina D é excretada preferencialmente pela bile e pode ser reabsorvida. Os 

metabólitos mais solúveis de vitamina D, como o ácido calcitróico, são excretados pela via 

renal,
57

 o que previne a intoxicação e auxilia na regulação da calcemia.  

 

3.1. Regulação da vitamina D 

 

A regulação da vitamina D no organismo envolve três fatores importantes: o 

paratormônio (PTH), o fósforo e o fator de crescimento de fibroblasto-23 (FGF-23), que 

atuam diretamente, estimulando ou inibindo a síntese de vitamina D.
10,11

 

As glândulas da paratireóide produzem o hormônio PTH que regula a homeostase do 

cálcio no organismo, sua síntese é estimulada principalmente diante de hipocalcemia. O 

principal papel desse hormônio consiste em aumentar a reabsorção tubular de cálcio e a 

produção renal de 1,25(OH)2D uma vez que aumenta a atividade da enzima 1-hidroxilase 

renal. A 1,25(OH)2D  associada ao PTH, atua sinergicamente nos osteoclastos, que por sua 

vez, mobilizam os depósitos de cálcio do osso. A 1,25(OH)2D e elevadas concentrações de 

cálcio inibem a síntese de PTH. O cálcio exerce seu efeito principal na síntese e na secreção 

de PTH, entretanto, os íons cálcio também têm efeito direto nos rins, reduzindo a atividade da 

enzima 1-hidroxilase.
7,63,65

 

 Os níveis séricos de fosfato inorgânico influencia a síntese de 1,25(OH)2D   

independente dos níveis de PTH. Portanto, na deficiência de fósforo ocorre aumento da 

atividade da enzima 1-α hidroxilase e, ao contrário em situações de sobrecarga de fósforo, a 

atividade dessa enzima é inibida. Há evidências de que o FGF-23, sintetizado nos osteócitos e 
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osteoblastos, parece ser o mediador da homeostase do fósforo. Dessa forma, a síntese de 

1,25(OH)2D é regulada promovendo maior ou menor absorção intestinal de fósforo. 

Evidências sugerem que o efeito hipofosfatêmico do PTH é o responsável por aumentar a 

atividade de 1-α hidroxilase.
66

 

 O FGF-23 possui ação inibitória da síntese de 1,25(OH)2D, inibindo a transcrição da 

enzima 1-α hidroxilase e estimulando a fosfatúria. Quando o FGF-23 está elevado, há uma 

internalização do co-transportador sódio-fósforo no rim e intestino, desencadeando fosfatúria 

e menor absorção intestinal de fosfato.
67,68

 

Hormônios como a prolactina, o estrógeno, o cortisol e o hormônio do crescimento 

também parecem influenciar os níveis séricos de 1,25(OH)2D.
66

 

 

4. Funções e mecanismos de ação da vitamina D 

    

Os efeitos biológicos da 1,25(OH)2D são mediados pelo VDR, considerado um fator 

de transcrição nuclear. O VDR é uma proteína com peso molecular de 50 KDa e pertence à 

super-família dos receptores esteróides, do ácido retinóico e hormônios tireoidianos (Figura 

8). 
 
Além do clássico VDR nuclear, postula-se a existência de um VDR de membrana que 

seria responsável por ações mais rápidas da vitamina D.
70

 

 A 1,25(OH)2D atua como ligante para o VDR regulando a transcrição gênica e a 

função celular em diversos tecidos.
71

 Por este motivo, embora continue a ser chamada de 

vitamina, trata-se na realidade de um hormônio esteróide com ação calciotrópica.
70

 

 

 

 

 

Figura 8. Estrutura do receptor nuclear 

de vitamina D (VDR).
69
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 A principal função da vitamina D nos seres humanos é manter as concentrações intra e 

extracelulares de cálcio dentro de uma faixa de variação fisiologicamente aceitável.
10

 Para tal, 

a vitamina D tem como órgãos alvo o intestino, os ossos e as glândulas da paratireóide.
11

 Na 

ausência de vitamina D, somente 10 a 15% do cálcio e 60% do fósforo dietéticos são 

absorvidos, sendo que a ligação da 1,25(OH)2D com o seu receptor no enterócito aumenta a 

absorção intestinal do cálcio para 30 a 40% e do fósforo para 80%.
11,72 

Além da função 

endócrina clássica, a vitamina D exerce funções autócrinas e parácrinas não relacionadas ao 

metabolismo mineral. Apesar do rim ser o principal sítio de ativação da 25(OH)D, estudos 

têm demonstrado que a enzima 1-α hidroxilase também é encontrada em diversas células 

conferindo-lhes a capacidade para produzir 1,25(OH) 2D. Acredita-se que a produção local de 

1,25(OH)2D nas mamas, cólon, próstata entre outros tecidos, regula agentes envolvidos na 

proliferação celular, na inibição da angiogênese e na diferenciação e apoptose, especialmente 

em situações patológicas.
11,73

 A 1,25(OH)2D é considerada também um potente 

imunomodulador, pois sua produção local em macrófagos estimula a catelicidina, um peptídeo 

capaz de destruir agentes infecciosos; nos linfócitos T age possibilitando a síntese de citocinas 

e nos linfócitos B atua na regulação das imunoglobulinas.
11,74 

No entanto, estas fontes extra-

renais parecem não contribuir significativamente para a concentração plasmática de 1,25 

(OH)2D.
75  

O local de ação da vitamina D e os respectivos mecanismos de ação encontram-se 

resumidos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Funções da 1,25(OH)2D  e mecanismos de ação em diversos tecidos.
10-15, 65,71-88.

 

 
Local Função Mecanismo de ação 

 

 

Intestino 

 

 

-  absorção intestinal de cálcio e 
fósforo 

- Interage com receptor de vitamina D 

formando um complexo 1,25(OH)2D -VDR-

RXR que age no enterócito a captação do 
cálcio  

 

Tecido ósseo 

- Estimula a formação óssea 

 

- Aumenta a reabsorção óssea 

- Via ação direta da 1,25(OH)2D nos 

osteoblastos  

- Via ação indireta da 1,25(OH)2D nos 

osteoclastos  

 

Glândula da 

paratireóide 

 

- Reduz síntese e secreção de PTH 
-  expressão do gene do PTH por meio da 
inibição da transcrição do RNAm do pré em 

pró-PTH 

 

 

Rim  

- Efeito feed-back negativo sobre a 

concentração 1,25(OH)2D 

- Reabsorção renal de cálcio 

- Transporte de PTH- cálcio 
dependente nos túbulos distais. 

- Inibe atividade renal da CYP27B1 

- Estímulo da atividade renal da CYP24 

- da expressão da proteína de transporte renal 
de cálcio renal  

 

 

Sistema imune 

- Estimula produção de catelicidina: 

peptídeo envolvido na imunidade 

inata e destruição de agentes 

infecciosos 

- Síntese de citocinas e regulação das 

imunoglobulinas 

- Age nos macrófagos   

 

 

 

- Age nos linfócitos T e B 

 

 

 

Sistema endócrino 

 

- Estimula a secreção pancreática de 

insulina 

 

 

 
- Melhora ação da insulina  

- Facilita a capacidade de biossíntese das 

células-β  

- Acelera a conversão de pró-insulina em 

insulina 

- Regula o cálcio extracelular e o fluxo no 

meio intracelular das células-β 
-Estimula a expressão do receptor de insulina 

-  resposta da insulina para o transporte de 
glicose 

 

Pressão arterial 

- Regula atividade do sistema  

Renina-angiotensina 

- Bloqueia a proliferação de células 

da musculatura lisa vascular 

 

 -  expressão de genes específicos (inibição 
de renina) no aparelho justaglomerular 

Sistema 

cardiovascular 
-  contratilidade miocárdica 
- Inibe Renina-angiotensina 

-  peptídeo natriurético atrial 

- Ação no endotélio, músculo liso vascular e 

cardiomiócitos  

 

Sistema 

neuromuscular 

-  Força muscular 
- Manutenção da velocidade de 

contração músculo esquelético 

 

- Equilíbrio / movimentos rápidos  

-  risco de quedas  

 - Age na célula muscular esquelética através 

do VDR envolvendo síntese protéica de novo 

 

 

- Melhora a cinética de contração muscular  

Várias células  - Efeito Antiproliferativos  

- Inibição da angiogênese 

- Pro-diferenciação celular 

- Apoptose 

- Ações relacionados à produção local de 

1,25(OH)2D 
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5. Hipovitaminose D 

 

5.1. Diagnóstico e prevalência  

 

A concentração sérica de 25(OH)D é utilizada como indicador do estado nutricional de 

vitamina D. A 25(OH)D é o metabólito que circula em maior concentração e apresenta uma 

vida média longa, em torno de 2 a 3 semanas.
11 

A 1,25(OH)2D, em contrapartida, possui uma 

vida-média curta (~4 horas).
11 

Sua concentração é aproximadamente 1000 vezes inferior a da 

25(OH)D e, além disso, é fortemente influenciada por mecanismos reguladores.
61

 

A técnica padrão considerada mais precisa para a mensuração da concentração sérica 

de 25(OH)D é a cromatografia líquida por espectrometria de massa - Liquid Chromatography 

Mass Spectrometry, método de alto custo não sendo, portanto, facilmente disponível. Outras 

técnicas como radioimunoensaio e a quimioluminescência têm sido cada vez mais utilizadas 

na prática clínica.
89 

Atualmente, existe um grande interesse na padronização dos métodos para 

a mensuração da concentração sérica de 25(OH)D em virtude dos resultados discordantes 

entre os diferentes métodos de dosagem.
 88-90

 

Embora a determinação dos pontos de corte para hipovitaminose D seja ainda motivo 

de discussão, há algumas evidências de que concentração sérica de 25(OH)D superiores 

30ng/mL asseguram o equilíbrio do metabolismo mineral.
11,72,92

 Os primeiros trabalhos sobre 

hipovitaminose D utilizavam os valores de referência do laboratório Nichols de 23-113 

nmol/mL (9,2-45,2ng/mL).
 93

 Na década de 90, Holick demonstrou que níveis de 25(OH)D 

abaixo de 20ng/mL resultam em aumento no PTH e perda de massa óssea.
9 

A deficiência seria 

considerada grave para valores de 25(OH)D inferiores a 10ng/mL.  

Atualmente, ainda não há um consenso para a definição de hipovitaminose D e 

diferentes pontos de corte têm sido utilizados.
88

 A concentração sérica de 25(OH)D definida 
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pela maioria dos pesquisadores como deficiente para a população geral seria < 20ng/mL e 

como insuficiência de 21 a 29 ng/mL.
11,93,94 

Portanto, valores  acima de 30ng/mL estão 

associados com a função fisiológica ideal.
11,92

 

Acredita-se que atualmente cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo apresentam 

deficiência ou insuficiência de 25(OH)D.
11,95 

Os estudos mostram que a prevalência de hipovitaminose D em indivíduos saudáveis 

pode variar de 20% a 84% em vários continentes. Os dados mais recentes do National Health 

and Nutrition Examination Survey (NHANES), em 2010, apontaram que a prevalência de 

hipovitaminose D praticamente dobrou nos últimos 10 anos e que apenas 20 a 25% da 

população norte americana apresentam níveis suficientes de vitamina D.
96

 

No Brasil, sempre se considerou que a deficiência de vitamina D seria menor em 

função da localização na maior parte na região tropical, onde a incidência de luz solar é 

considerada abundante. Porém, os estudos que avaliaram o status de vitamina D em algumas 

regiões brasileira mostraram que a prevalência de hipovitaminose D é elevada. Um estudo 

realizado em Recife, região com significativa irradiação solar durante todo o ano, mostrou que 

crianças desnutridas apresentavam os mesmos níveis de 25(OH)D que crianças eutróficas da 

mesma região, indicando que os níveis normais de vitamina D observados eram resultantes da 

intensa radiação solar que essas crianças eram submetidas diariamente.
18 

Três estudos foram 

realizados no Estado  São Paulo. O primeiro incluiu 250 idosos não institucionalizados 

vivendo na cidade de São Paulo e foi observado que a prevalência de deficiência de vitamina 

D era 15,4% e de insuficiência 41,9%.
19

 Quando Peter e colaboradores estudaram 136 

adolescentes saudáveis na cidade de Piracicaba, mostraram que a insuficiência de 25(OH)D 

estava presente em 62% deles.
20

 Recentemente, Unger e colaboradores, em uma amostra com 

431 voluntários adultos saudáveis, observaram que ao final do inverno a prevalência de 
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deficiência e insuficiência de 25(OH)D era de 18% e 76%, respectivamente, sendo que no 

verão 30% ainda mantiveram níveis de 25(OH)D insuficientes.
21

 

 

5.2. Conseqüências da hipovitaminose D  

 

A deficiência de vitamina D tem sido considerada um importante problema de saúde 

pública devido as suas implicações no metabolismo ósseo e no desenvolvimento de diversas 

doenças.
77, 97,98

 

Na infância a deficiência grave de vitamina D prejudica a mineralização óssea 

causando deformações, enfermidade conhecida como raquitismo,
74

 enquanto que nos 

adolescentes prejudica o processo de desenvolvimento, mineralização e o pico de massa 

óssea.
99 

Em adultos, uma conseqüência importante da deficiência de vitamina D é a 

osteomalácia, condição caracterizada pela falta de mineralização do osso, resultando em 

fraqueza óssea e muscular e ocorrência de fraturas. Além disso, a falta de vitamina D contribui 

para o desenvolvimento do hiperparatiroidismo secundário, levando ao aumento da 

remodelação óssea e a perda progressiva de massa óssea, podendo evoluir para osteopenia e 

osteoporose.
63

 

A deficiência de vitamina D tem sido também fator de risco para uma série de doenças, 

incluindo vários tipos de câncer, hipertensão, doenças auto-imunes, como diabetes do tipo 1, a 

artrite reumatóide ou a esclerose múltipla. Um estudo baseado em dados do NHANES III 

avaliou os níveis de 25(OH)D em 15.088 indivíduos de diversas etnias e mostrou que a 

redução desse metabólito estava associada à doença cardiovascular, resistência à insulina, 

diabetes, hipertensão arterial, assim como obesidade.
100,101

 A associação de baixos níveis 

séricos de 25(OH)D com mortalidade na população geral também tem sido relatada. Melamed 
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et al analisaram uma amostra 13.331 indivíduos adultos e mostrou que níveis de 25(OH)D < 

17,8 ng/mL estiveram independentemente associados com  todas as causas de mortalidade.
17

 

 

6. Fatores de risco para hipovitaminose D 

 

6.1. Sazonalidade  

 

Sazonalidade é um dos determinantes mais importantes dos níveis circulantes de 

25(OH)D. Enquanto no verão a produção cutânea de vitamina D encontra-se elevada, no 

inverno ela está reduzida em virtude da maior amplitude do ângulo de Zenith, relação entre 

Zenith e os raios solares, que se torna mais oblíquo nessa época (Figura 9). Quando isso 

ocorre, a absorção de fótons UVB pela camada estratosférica se torna mais eficiente, 

reduzindo o número total de fótons que atingem a superfície da Terra.
10,66

 

 
 

Figura 9. O ângulo Zenith é definido como o ângulo 

entre o Zenith e a incidência dos raios do sol. 
 

Saraiva e colaboradores avaliaram o índice UVB na Cidade de São Paulo (2334S) ao 

longo do ano e observaram que o índice era, de fato, menor no período de inverno. Os autores 

observaram também que os níveis séricos de 25(OH)D de idosos não institucionalizados 

acompanharam as variações do índice UVB conforme pode ser visualizado na Figura 10. 
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               Figura 10. Média da radiação ultravioleta e média da 25(OH)D   

                         ao longo dos meses em idosos na cidade de São Paulo.
19

 

 

 

6.2. Latitude 

 

Indivíduos que residem em regiões de altas latitudes, onde a incidência luz solar é 

menor, também podem apresentar uma maior prevalência de hipovitaminose D.
66,102-104 

Desta 

forma, além da variação sazonal, a localidade (Figura 11) deve ser considerada na 

interpretação das concentrações de 25(OH)D. Em regiões localizadas acima de 40 de latitude 

a síntese de vitamina D no inverno é praticamente inexistente. 
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       Figura 11. Globo terrestre com a identificação das latitudes.     

 

 

6.3. Idade 

 

Com o processo de envelhecimento ocorre a redução da quantidade de 7-

dehidrocolesterol presente na pele.
105 

 De fato, quando comparado com adultos jovens, tem 

sido demonstrado que os idosos apresentam  25% menor quantidade deste substrato na pele e 

75% menor capacidade de síntese da vitamina D3.
11

 

 

6.4. Pigmentação da pele 

 

Substâncias competidoras com o 7-dehidrocolesterol como a melanina, envolvida no 

processo de pigmentação da pele, também contribuem para a redução da síntese de vitamina 

D3. Desta forma, indivíduos com elevada quantidade deste pigmento na pele, como os negros, 

apresentam com freqüência hipovitaminose D.
10,106

 

Revisão da Literatura  



 
 

26 

 

De fato, indivíduos com pele negra necessita de cerca de 5-10 vezes maior exposição 

solar que indivíduos com pele branca para produzir a mesma quantidade de vitamina D.
107

 

 

6.5. Fatores físicos 

 

6.5.1. Filtro Solares: Apesar do relevante papel da exposição à luz solar na síntese de 

vitamina D, sabe-se que o uso de filtro solar com fatores de proteção de 8 e 15, é suficiente 

para reduzir a produção cutânea da pré-vitamina D3 em 92,5% e 99%, respectivamente.
 9,10

 

 

6.5.2. Vestimentas: Mesmo em áreas tropicais, como é o caso da Arábia saudita, estudos têm 

demonstrado alta prevalência de deficiência de vitamina D em mulheres e crianças, em 

conseqüência dos hábitos culturais desta população de vestir-se com roupas escuras que 

recobrem todo o corpo, impedindo a exposição solar.
9
 

 

6.5.3. Poluição: A incidência de raios UVB pode ficar prejudicada conforme grau de poluição 

atmosférica, resultando em redução na captação de luz solar pela pele. O estudo de Miranda e 

colaborados que objetivou caracterizar a influência de diferentes partículas da poluição 

atmosférica nas taxas de fotólise na cidade de São Paulo observou que os aerossóis urbanos 

em São Paulo reduzem tanto as taxas de fotólise como as concentrações de ozônio.
108
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6.6. Obesidade 

 

A obesidade tem sido referida como um dos fatores que interferem no status de 

vitamina D.
11,102,109-111

 A primeira evidência desta relação foi descrita por Lumb e 

colaboradores em 1971 que hipotetizaram que a vitamina D após a absorção, por ser uma 

substância lipossolúvel, seria facilmente “seqüestrada” e estocada no tecido adiposo, sendo 

que sua liberação para circulação ocorreria lentamente, uma vez que a lipólise está reduzida 

em indivíduos obesos.
112

 

De fato, vários estudos mostram que a biodisponibilidade da vitamina D é menor em 

indivíduos obesos.
102,109-113  

Worstman e colaboradores demonstraram que a quantidade do 

precursor 7-dehidrocolesterol era similar entre obesos e não obesos, no entanto, após a 

exposição aos raios UVB, o nível circulante de vitamina D3 era 57% menor no obeso em 

relação aos indivíduos não obesos.
114

 

Outras causas da elevada prevalência de hipovitaminose D nos obesos incluem a 

menor exposição desses indivíduos à luz solar e um possível feed back negativo em 

decorrência dos níveis elevados de 1,25 (OH)2D na síntese hepática da 25(OH)D.
110, 115

 

Por outro lado, o déficit de vitamina D tem sido apontado como uma das causas da 

obesidade e de alterações metabólicas.
116-120  

O mecanismo sugerido para a deficiência de 

vitamina D como desencadeador da obesidade está ilustrado na Figura 12. A complexa 

associação, no entanto, necessita de maiores investigações.  
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Figura 12. Mecanismo sugerido para a formação de adipócitos pela deficiência de vitamina D.
119

 

 

 

Vale lembrar, que a biodisponibilidade da vitamina D pode estar prejudicada em 

algumas enfermidades que afetam a absorção intestinal,
121

 assim como uso de alguns 

medicamentos que prejudicam a absorção do cálcio, reduzindo a resposta à vitamina D ou por 

aumentar seu catabolismo por ativação da conversão da 25(OH)D e 1,25 (OH)2D para ácido 

calcitróico.
115

 

 

7. Vitamina D e a doença renal crônica  

 

O rim constitui o principal órgão responsável pela ativação da vitamina D para a 

regulação do metabolismo do cálcio. Desta forma, um comprometimento na produção de 

1,25(OH)2D pode ocorrer em situações de redução da massa renal. De fato, os estudos 

mostram que níveis de 1,25(OH)2D diminuem conforme a progressão da DRC.
6,25,122  

É 
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importante ressaltar, no entanto, que a síntese de 1,25(OH)2D pode estar prejudicada não 

somente pela diminuição da função renal, mas também pela falta do seu substrato, a 

25(OH)D.
22

 

Na população de pacientes com doença renal crônica (DRC), vários estudos 

evidenciaram níveis reduzidos de 25(OH)D circulantes, particularmente naqueles pacientes 

em diálise. Nos pacientes em hemodiálise, a literatura mostra que a prevalência de 

hipovitaminose D varia de 77 a 97%
22,23

 e nos pacientes em diálise peritoneal chega a atingir 

100%.
123,124

 A prevalência de hipovitaminose D na fase não-dialítica tem sido menos estudada 

e os poucos estudos mostram que a prevalência de hipovitaminose D é elevada desde os 

estágios mais precoces da DRC, variando de 40 a 86% (Tabela 4).  

O guia de práticas clínicas para prevenção e tratamento dos distúrbios do metabolismo 

mineral ósseo Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K-DOQI)
125

 desenvolvido nos 

Estados Unidos, sugere a classificação do status de vitamina D conforme Tabela 5. 

Nos pacientes portadores de DRC, além dos fatores de risco tradicionais para a 

hipovitaminose D como a menor exposição ao sol, uso de medicamentos e elevada proporção 

de pacientes idosos, outros fatores relacionados à doença como alterações na pigmentação da 

pele e perda protéica na urina ou no fluído de diálise, podem contribuir ainda mais para a 

elevada prevalência de hipovitaminose D observada nesta população (Figura 13). 
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Tabela 4. Estudos que avaliaram a prevalência de hipovitaminose D em adultos na fase não-

dialítica da doença renal crônica.  

 

Autor (ano) 

 

País 

 

Pacientes 

25(OH)D 

sérica  
ng/mL *  

Prevalência de 

hipovitaminose D 
25(OH)D <30ng/mL 

Gonzales EA et al. 

(2004)
22

 

Estados 
Unidos 

43 pacientes estágios 1 a 5  

Diabéticos 32% 

Negros 55,8% 

 

18,5±11,2 

 

86%  

LaClair RE et al. 

(2005)
25

 

Estados 

Unidos 

178 pacientes estágios 3 e 4 

Não diabéticos 

Negros 8,5%  

 

19,4±13,6 

 

71% estágio 3   

84% estágio 4  

           

Cuppari L et al. 

(2008)
24

 

Brasil  144 pacientes estágios 2 a 5 

Não diabéticos 

 

34,3±18,3 

 

40% 

Stavroulopoulos A et al.  

(2008)
126

 

Reino 

Unido 

89 pacientes estágios 3 e 4 

Diabéticos 34%  

Caucasianos  

 

21,5±12,8 

 

78% 

Mehrotra R et al.  

(2008)
26

 

Estados 

Unidos 
Estudo A: Não-diabéticos 

15.828 pacientes   

Negros: estágio 1 – 17,5% 

              estágio 2 – 10,7% 

              estágio 3 – 7,5% 

              estágios 4 e 5 – 

23,1% 

 

Estudo B: Diabéticos 

146 pacientes 

Negros 10% 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

 

20,9±1,2 

 

Estudo A:  

66,6% estágio 1  

60,5% estágio 2 

63,5% estágio 3   

83% estágios 4 e 5  

 

 

Estudo B: 83% 

Ravani P et al. 

(2009)
127

 

Itália 168 pacientes estágios 2 a 5   

Diabéticos 26% 

Caucasianos  

 

    18,1 

(13-26) ** 

 

62% estágio 2  

79% estágio 3  

85% estágio 4 

88% estágio 5  

Mehrotra R et al.  

(2009)
128

 

Estados 

Unidos 

3011 pacientes estágios 1 a 4 

Diabéticos 22% 

Negros 13%  

 

27,5±0,5 

 

64% 

  

* média±desvio-padrão; ** mediana e interquartis 
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Tabela 5. Classificação do estado nutricional de vitamina D em pacientes com DRC 
125 

  

 

Concentrações séricas 

de 25(OH)D (ng/mL)  
 

 

Classificação do  

status de vitamina D  

<5  Deficiência grave  

 
5-15  Deficiência leve  

16-30  
 

Insuficiência  

>30  Suficiência  

 
 

 

7.1. Alteração na síntese cutânea 
 

Dados disponíveis na literatura mostram que a hiperpigmentação é uma 

manifestação cutânea freqüentemente encontrada entre os pacientes com DRC. Cerca de 

70% dos pacientes em hemodiálise e diálise peritoneal apresentam alterações na 

pigmentação da pele.
129 

Tem sido sugerido que a hiperpigmentação, resultante do acúmulo 

de substâncias como hormônio estimulador beta-melanócitos, pigmentos lipossolúveis e 

hemossiderina na epiderme de pacientes com DRC, pode prejudicar a síntese de 

colecalciferol.
130-132 

De fato, Jacob e colaboradores demonstraram que, apesar do conteúdo 

do substrato 7-dehidrocholesterol estar normal na epiderme, a fotoprodução cutânea de 

colecalciferol esteve reduzida em pacientes em tratamento dialítico.
132

 

 

7.2. Perda de proteína 
 

A presença de proteinúria, comumente encontrada em pacientes com DRC, pode 

favorecer as perdas de 25(OH)D. De fato, alguns estudos demonstraram que a 

concentração sérica de 25(OH)D correlacionava-se negativamente com a proteinúria 

independentemente do grau de proteinúria
133

, da presença de diabetes
24 

ou do nível de 

função renal.
26
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   Figura 13.  Metabolismo da vitamina D e aspectos que interferem na sua produção na    
                       DRC.

137 

 

 

7.3. Conseqüências da hipovitaminose D na DRC 
 

A deficiência de vitamina D afeta direta e indiretamente a função da glândula da 

paratireóide contribuindo para o desenvolvimento do hiperparatireoidismo secundário, 

complicação comum da DRC.
134-136 

O Hiperparatireoidismo secundário é caracterizado por 

baixos níveis de vitamina D, níveis séricos elevados de PTH, hiperplasia paratireoidiana, 

excessiva reabsorção óssea e aumento do risco de morbidade cardiovascular.  

Associação de hipovitaminose D com desfechos tem sido recentemente 

demonstrado em pacientes com DRC na fase não-dialítica.
127,128

 Ravani e colaboradores 

mostraram que os pacientes na fase não- dialítica com níveis de 25(OH)D inferiores a 15 

ng/ml estavam associados com maior progressão da DRC e maior mortalidade.
127
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8. Considerações finais 

 

Apesar dos dados disponíveis confirmarem a elevada prevalência de 

hipovitaminose D na população com DRC, há uma escassez de estudos que avaliaram os 

fatores associados à esta condição. A prevalência elevada de hipovitaminose D é 

preocupante desde os estágios iniciais da DRC frente às evidências de que os reduzidos 

níveis de 25(OH)D estão associados com pior sobrevida nesses pacientes. Os achados do 

presente estudo poderão contribuir para a elaboração de protocolos de prevenção e 

tratamento da hipovitaminose D, que são escassos na população com DRC. 
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Abstract 

 

Background: Hypovitaminosis D is highly prevalent among chronic kidney disease 

patients and it has been associated with worse outcome even in the earlier stages of the 

disease.  

Objective: This study aimed to investigate the risk factors for hypovitaminosis D in 

nondialyzed chronic kidney disease patients. 

Design: This cross-sectional study included 120 chronic kidney disease patients on stages 

2 to 5 (62% male, age 55.4±11.3yr, estimated glomerular filtration rate 35.1±15ml/min, 

body mass index (BMI) 27.1±5.2kg/m
2
, 31% diabetics). Serum 25-hydroxivitamin D was 

measured by chemiluminescence. Subjective global assessment, total body fat (dual-

energy X-ray absorptiometry), visceral and subcutaneous abdominal fat (computed 

tomography) and several laboratory parameters were assessed. 

Results: Insufficiency of 25-hydroxivitamin D (15-30ng/ml) was observed in 55% of the 

patients and deficiency (<15ng/ml) in 20%. Patients with diabetes, BMI ≥30kg/m
2
, and 

who had the blood collection during the winter or spring had lower 25-hydroxivitamin D 

levels. Serum 25-hydroxivitamin D correlated inversely with parathyroid hormone, 

proteinuria, insulin resistance, leptin, and subcutaneous abdominal fat. The risk factors for 

hypovitaminosis D were diabetes (odds ratio 3.8; 95% CI 1.2-11.7; P=0.022) and BMI 

≥30kg/m
2
 (odds ratio 4.3; 95% CI 1.2-15.3; P=0.018). In the logistic regression analysis 

adjusting for gender, skin color and season of the year, diabetes and BMI ≥30kg/m
2
 were 

independently associated with hypovitaminosis D.  
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Conclusions: Diabetes and obesity were the risk factors for hypovitaminosis D in 

nondialyzed chronic kidney disease patients. Effective interventional protocols of vitamin 

D supplementation taking into account these risk factors are warranted for this population. 

 

Key words: Hypovitaminosis D, 25-hydroxivitamin D, diabetes, obesity, chronic kidney 

disease. 
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Introduction  

 

Vitamin D has been recognized for its classical role in mineral metabolism. 

However, more recently, vitamin D has also been related to numerous functions in the 

muscular system, heart, neurological and immune systems through its interaction with the 

vitamin D receptor expressed in many tissues.
1,2

 Furthermore, the effect of vitamin D 

deficiency on the endocrine metabolism leading to insulin resistance, diabetes and 

metabolic syndrome has been increasingly documented.
3-5

  It has been currently estimated 

that 1 billion people worldwide have hypovitaminosis D.
1 

The development of 

hypovitaminosis D can be attributed to several factors such aging, dark skin color, winter 

season, high latitude regions and lack of sun exposure.
6  

In addition, diseases such as 

diabetes and obesity have been associated with lower concentrations of serum 25(OH)D in 

general population,
7,8

 although the mechanisms involved are not fully elucidated.  

Hypovitaminosis D is a condition highly prevalent among chronic kidney disease 

(CKD) patients as well. Studies show that 40 to 100% of the patients with CKD are 

vitamin D deficient or insufficient.
9-13

 Besides the traditional risk factors for 

hypovitaminosis D, particular aspects related to the kidney disease might contribute to 

decrease circulating 25(OH)D levels. Actually, it has been suggested that substances that 

accumulate in uremic epidermis impair the photoproduction of vitamin D.
14-16

 In addition, 

there is evidence that urinary losses of protein are associated with lower serum 25(OH)D 

in CKD population regardless of the presence of diabetes
9
, degree of renal function

10
, or 

severity of proteinuria.
17

 And finally, obesity is an increasingly prevalent condition among 

CKD patients.
18

 However, the role of this nutritional disorder as well as the obesity-related 
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abnormalities such as insulin resistance and inflammation on hypovitaminosis D has not 

been studied in these patients. 

 Although the findings that reduced 25(OH)D levels are associated with the 

progression of renal failure
19

 and higher mortality, particularly among nondialyzed CKD 

patients
19,20

, the factors implicated with reduced 25(OH)D levels in this population have 

been scarcely investigated. Thus, in this study we aimed to explore the factors related to 

hypovitaminosis D in nondialyzed CKD patients. 
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 Methods  

 

Patients 

 

 This is a cross-sectional study which included 120 nondialyzed CKD patients on 

stages 2 to 5 selected from the outpatient Clinic of Nephrology of the Federal University 

of São Paulo, Brazil. Exclusion criteria were age below 18 years, presence of ascites or 

splenomegaly, amputation of limbs and use of immunosuppressive drugs or 

glucocorticoids. The studied patients were not taking any vitamin D analogs or 

supplements.  

 The study protocol was approved by the Human Investigation Review Committee 

and informed consent was obtained from each patient. 

 

Laboratorial parameters 

 

 Patients underwent fasting blood collection for the assessment of following 

laboratory parameters. Serum concentration of 25(OH)D measured by chemiluminescence 

(DiaSorin, Minnesota, USA), calcium, phosphorus, intact parathyroid hormone (iPTH) 

(normal range: 10 to 65 pg/mL; chemiluminescence, DPC, Medlab, USA), alkaline 

phosphatase (normal range 35 to 104 U/L). Inflammatory markers included high 

sensitivity C-reactive protein (immunochemiluminescence), interleukin-6 (IL-6), and 

tumor necrosis factor- (TNF-) (ELISA, BD Biosciences Pharmingen, USA). The 

adipokines leptin and adiponectin (ELISA, Linco research, USA) were also determined. 

Urinary protein was assessed by 24-h urine output. Glomerular filtration rate (eGFR) was 
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estimated by the simplified equations of the Modification of Diet in Renal Disease Study 

(MDRD).21 Insulin resistance was estimated by homeostatic model assessment (HOMA) 

index using the equation described by Mathews and coworkers [fasting serum insulin 

(mU/ml) x fasting plasma glucose (mmol/l)]/ 22.5.22  

 

Nutritional status  

 

 The nutritional status was evaluated using the 7-point Subjective Global 

Assessment (SGA). Patients with SGA scores of 6 and 7 were classified as well nourished, 

3 to 5 as mildly malnourished and 1 to 2 as severely malnourished.
23

 Body mass index 

(BMI) was calculated as body weight (kilograms) divided by squared height (meters) and 

classified according to the World Health Organization (WHO).
24 

 

 

Body composition 

 

 Dual-energy X-ray absorptiometry (Lunar Radiation Corp


, Madison, WI) was 

used to assess total body fat. The evaluation was performed with the patient lying supine. 

A minimum radiation of 0.05 to 1.5 mm is emitted in this procedure. Body fat index was 

obtained by dividing total body fat (kg) by squared height (meters). 

 Abdominal fat areas (visceral and subcutaneous fat) were evaluated by using 

computed tomography (Helical Picker PQ5000


 Cleveland, Ohio, USA). The exam was 

conducted after 4-h fasting with the patient in the supine position. Initially, the precise 

location of L4-L5 was identified, and then a cut of a single axial computed tomography 

scan was performed with slice thickness of 10 mm.  
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Season of the year and skin color 

 

 Season of the year for blood draw was considered in the study. Patients were 

grouped as summer/autumn (higher solar irradiation period) or winter/spring (lower solar 

irradiation period) for analyses. In Brazil, summer comprises December to March, autumn 

March to June, winter June to September, and spring September to December. 

 The skin color of the patients was based on the observation by the clinician. 

Patients were grouped as white group (white and yellow skin colors) or dark group (dark 

and brown skin colors) for analyses. 

 

Statistical analysis 

 

 Data were expressed as mean ± standard deviation, median and interquartile, or 

proportions. For comparisons between groups independent Student t test, Mann Whitney, 

or Chi-square were used, as appropriate. Pearson‟s linear correlation was used to evaluate 

the association between 25(OH)D and other variables of the study. Odds ratio for 

hypovitaminosis D, defined as 25(OH)D levels lower than 30 ng/ml, was calculated. 

Factors associated with hypovitaminosis D were evaluated by using logistic regression 

analysis. Differences with P values <0.05 were considered as significant. Statistical 

analyses were performed using the SPSS software version 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

USA). 
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Results 

 

Characteristics of the study participants are shown in Table 1. The age varied from 

27 to 79 years. Fourty-five percent of the patients had dark skin color. In 38% of the 

patients blood had been collected in the summer or autumn and in 62% in the winter or 

spring. The etiology of CKD were hypertensive nephrosclerosis in 34% of the patients, 

diabetic nephropathy in 23%, tubulointerstitial nephropathy in 8%, chronic 

glomerunephritis in 8%, polycystic kidney disease in 14%, undetermined in 5%, and other 

causes accounted for 8% of the patients. Regarding the classification of the stages CKD, 

6.7% of the patients were in stage 2, 50% in the stage 3, 40.8% in stage 4 and only 2.5% 

were in stage 5. As can be seen in Table 1, women were younger, had lower eGFR and 

higher serum phosphorus in comparison to men. As expected, women had higher % total 

body fat and subcutaneous abdominal fat and lower visceral fat. Prevalence of 

malnutrition evaluated by SGA was higher among men.  

The deficiency of 25(OH)D (<15 ng/ml) was observed in 20% of the patients and 

insufficiency (15-30 ng/ml) in 55%. Figure 1 shows the comparison of 25(OH)D levels 

according to subgroups of patients. Levels of 25(OH)D were lower among diabetic 

patients when compared to nondiabetic ones. Patients with BMI ≥30 kg/m
2
 exhibited 

lower levels of 25(OH)D in relation to those with BMI <30 kg/m
2
. Furthermore, the 

patients who had the blood collected during the winter/spring showed lower levels of 

25(OH)D in relation to those who had collection during the summer/autumn. No 

differences in 25(OH)D levels were found regarding gender, skin color, nutritional status, 

presence of proteinuria or stages of CKD. Serum 25(OH)D correlated inversely with 

subcutaneous abdominal fat (r= -0.23; P= 0.012), parathyroid hormone (r= -0.20; P= 
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0.027), proteinuria (r= -0.28; P= 0.002), HOMA index (r= -0.24; P= 0.009), and leptin (r= 

-0.20; P= 0.027). A direct correlation of 25(OH)D with serum albumin was found (r= 

0.25; P= 0.006). In nondiabetic patients 25(OH)D levels correlated also with total body fat 

(r= -0.25; P= 0.023) and BMI (r= -0.27; P= 0.015). No association of 25(OH)D with 

inflammatory markers, eGFR or visceral abdominal fat was observed.  

Table 2 shows the comparison of the patients according to the vitamin D status. 

The group with hypovitaminosis D [25(OH)D <30 ng/ml; n= 90] showed higher degree of 

proteinuria (P= 0.022), had higher proportion of diabetic patients (P= 0.017) as well as 

patients with BMI ≥30 kg/m
2
 (P= 0.017). Total body fat, visceral abdominal fat as well as 

subcutaneous abdominal fat did not differ between the groups. The risk factors for 

hypovitaminosis D were diabetes (odds ratio 3.8; 95%CI 1.2 to 11.7; P=0.022) and BMI ≥ 

30 kg/m
2
 (odds ratio 4.3; 95%CI 1.2 to 15.3; P=0.018). When adjusted for gender, skin 

color and season of the year, only presence of diabetes and obesity were independently 

associated with hypovitaminosis D in our CKD patients (Table 3).  
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Discussion 

 

In view of the pleiotropic actions of vitamin D recognized in the last few years and 

the clinical relevance of the vitamin D particularly among nondialyzed CKD patients
19,20

, 

the need for investigation of the risk factors for hypovitaminosis D in this population is of 

paramount importance. In the present study we found a high prevalence of 

hypovitaminosis D in nondialyzed CKD patients, and we demonstrated that the presence 

of diabetes and obesity were the most important factors associated with this condition.  

Although patients of the current study resided in a subtropical and low latitude 

area, insufficient or deficient levels of 25(OH)D were observed in the majority of the 

patients. Previous studies have demonstrated that the prevalence of hypovitaminosis D is 

elevated among CKD patients, varying from 40 to 86% in nondialyzed patients
9-11 

and 

from 77 to 100% in patients on dialysis.
11-13 

Differences in the cut-points used for 

classifying hypovitaminosis D may be one of the reasons for such large variance in the 

prevalence. Although there is still no consensus of the ideal cutoff values for 25(OH)D in 

CKD, the K/DOQI guideline classifies serum levels lower than 30 ng/ml as insufficient, 

and  lower than 15 ng/ml as deficient.
25  

Overall, a number of factors are involved in the reduced circulating levels of 

25(OH)D. The seasonal variation appears to be one of the most important, with the highest 

25(OH)D serum concentrations in late summer and early autumn and the lowest levels in 

late winter and early spring.
1 

Accordingly, in the present study, patients that had the blood 

collected during the winter or spring showed significantly lower 25(OH)D concentrations 

in relation to those who had the collection during the summer or autumn. Of note, 66% of 

patients of the hypovitaminosis D group had blood collected in the winter/spring.  
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The dark skin color is another well-recognized risk factor for hypovitaminosis D. 

Individuals with increased skin pigmentation have higher amount of melanin, which 

competes with 7-dehydrocholesterol for the UVB radiation, reducing then the synthesis of 

vitamin D3.
26 

However, unlike studies in the general population, in the current study 

25(OH)D was not reduced among dark skinned patients. It is likely that in uremic patients 

the skin production of 25(OH)D is compromised. Actually, it has been suggested that 

hyperpigmentation due to the accumulation  of  hormone stimulator beta-melanocyte, 

lipossoluble pigments, and hemosiderin in the epidermis of CKD patients might impair the 

production of vitamin D.
14-16 

In fact, Jacob et al has demonstrated that the cutaneous 

photoproduction of cholecalciferol, the 25(OH)D precursor molecule, is reduced in 

dialysis patients despite normal epidermal content of substrate 7-dehydrocholesterol.
16

 The 

available literature shows that hyperpigmentation is a common feature among CKD 

patients. When Pico et al evaluated skin manifestations in hemodialysis and peritoneal 

dialysis patients, cutaneous pigmentary alterations were observed in 70% of them.
27 

The 

broad spectrum of ancestry heterogeneity of the Brazilian population may not be excluded 

as a possible cause of the lack of association between skin color and 25(OH)D. 

In accordance with the findings in general population
28,29 

as well as in CKD 

groups
30,31

, we found an inverse correlation between 25(OH)D and HOMA index. In 

addition, the presence of diabetes was independently associated with hypovitaminosis D in 

our patients. Actually, there is increasing evidence that vitamin D is involved in the 

pathophysiology of insulin resistance, diabetes and metabolic syndrome.
3,8 

There are 

several lines of evidence supporting the role of vitamin D in the pancreatic β-cell 

function.
32 

It seems that vitamin D stimulates pancreatic insulin secretion by facilitating 

the biosynthetic capacity of β-cells and accelerating the conversion of proinsulin to 

insulin.
3
 Vitamin D can act directly by stimulating the expression of insulin receptor, thus 
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increasing the insulin response to stimulation of glucose, or indirectly via regulation of 

intracellular concentration of calcium. Thus, it seems that the insulin resistance as well as 

type 2 diabetes are mediated by involving the above mentioned mechanisms.
4,32

 

Proteinuria is a common finding among CKD patients and it has been described as 

a potential cause of hypovitaminosis D, since vitamin D circulates bound to a protein. In 

1982, Sato et al identified that the urinary loss of protein was associated with lower levels 

of 25(OH)D in nephrotic patients.
33

 Afterward, a number of investigators have confirmed 

such association in CKD population regardless of the presence of diabetes
9
, degree of 

renal function
10

 or severity of proteinuria.
17

 In the present study, an inverse correlation 

between 25(OH)D levels and urinary protein was observed. In addition, patients with 

hypovitaminosis D exhibited increased protein loss in comparison to those with adequate 

25(OH)D levels. However, proteinuria was not a predictor of hypovitaminosis D when 

adjusted for other confounders.   

And finally, the last but not the least, obesity has been demonstrated as one of the 

causes of hypovitaminosis D. Several studies in the general population show a high 

prevalence of hypovitaminosis D in obese subjects.
34,35

  Although this could be attributed 

to the low exposure of obese individuals to sunlight, one of the most widely accepted 

theories is that because vitamin D is a fat soluble substance it can easily be sequestered 

and stored in the adipose tissue being slowly released as needed.
36 

Thus, altered fat 

metabolism of obese individuals, characterized by enhanced lipogenesis and reduced 

lipolysis, predisposes to low vitamin D3 bioavailability.
37 

Accordingly, when Worstman et 

al studied this issue in obese and nonobese subjects after exposure to UVB, they found 

that while 7-dehydrocholesterol was similar between the groups the increase of circulating 

vitamin D3 was 57% lower among obese individuals.
7
 Corroborating with this finding, an 

increase in serum 25(OH)D was observed in obese patients after weight reduction.
38,39

 In 
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CKD, the vitamin D in the spectrum of obesity has not been explored. To the best of our 

knowledge, this is the first study that evaluated the relationship of vitamin D status and 

body fat parameters including methods of images. We observed that 25(OH)D was 

inversely associated with total body fat, subcutaneous abdominal fat and BMI. However, 

obesity defined as BMI 30 kg/m
2
 was independently associated with hypovitaminosis D 

in our CKD patients, suggesting that the degree of adiposity is a key factor for determining 

hypovitaminosis D in this population. Therefore, although some studies suggest a 

protective survival benefit of higher BMI in CKD population, this nutritional abnormality 

is potentially unfavorable for the maintenance of an adequate vitamin D status.    

In conclusion, the prevalence of hypovitaminosis D was high among nondialyzed 

CKD patients and the factors associated with this condition were the presence of diabetes 

and obesity. Given the possible benefits of maintaining adequate vitamin D status in CKD, 

well designed interventional trials are needed for the development of effective strategies 

for the prevention and treatment of hypovitaminosis D taking into account the subgroups 

with high risk for the insufficiency and deficiency of this vitamin.  
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Table 1. Main demographic, clinical and nutritional characteristics of the patients 

                                          Total 

(n=120) 

Men 

(n=74 ) 

Women 

(n=46 ) 

P 

Age (years) 55.4 ± 11 58.8 ± 10 49.9 ± 11 0.001 

Dark skin color [n(%)] 54 (45) 35 (47) 19 (41.3) 0.521 

Season of blood draw [n(%)] 

         summer/autumn 

         winter/spring 

 

46 (38) 

74 (62) 

 

24 (32) 

50 (68) 

 

22 (48) 

24 (52) 

 

0.092 

Diabetics [n(%)] 37 (31) 25 (34) 12 (26) 0.375 

25(OH)D (ng/mL) 23.8 ± 9.5 24.8 ± 9.9 22.0 ± 8.5 0.133 

eGFR (mL/min) 35.0 ± 15 38.0 ± 15 30.3 ± 13 0.005 

Proteinuria (g/24h) 0.23 (0-0.72) 0.23 (0-0.77) 0.22 (0-0.66) 0.885 

HOMA index 3.0 ± 2.6 3.0 ± 2.6 3.0 ± 2.7 0.834 

Ionized serum calcium (mmol/L) 1.29 ± 0.06 1.29 ± 0.05 1.29 ± 0.06 0.911 

Serum phosphorus (mg/dL) 3.8 ± 0.7 3.6 ± 0.7 4.0 ± 0.7 0.004 

Parathyroid hormone (pg/mL) 100 (63-184) 91 (57-167) 110 (72-217) 0.186 

Alkaline phosphatase (U/L) 81 (66-103) 83 (70-101) 78 (60-106) 0.203 

C-reactive protein (mg/dL) 0.28 (0.12-0.73) 0.28 (0.12-0.81) 0.31 (0.13-0.65) 0.869 

IL-6 (pg/dL) 4.6 (2.6-9) 5.4 (2.9-13.6) 3.7 (2-6.7) 0.006 

TNF-α (pg/dL) 2 (2-23) 2 (2-32) 2 (2-20.5) 0.446 

Adiponectin (mg/L) 28.0 ± 7.3 26.0 ± 7.3 31.0 ± 6.4 0.001 

Leptin (ng/mL) 6.6 (2.6-23) 4.4 (2.0-7.3) 23.0 (9.1-31.6) 0.000 

SGA [n(%)] n=112 

     Well-nourished 

     Mildly malnourished 

     Severely malnourished 

 

94 (84) 

18 (16) 

0 

 

54 (77) 

16 (23) 

0 

 

40 (95) 

2 (4.8) 

0 

 

 

0.012 

BMI (kg/m²) 27 ± 5 26 ± 4 28 ± 7 0.079 

Body fat (%) 30 ± 10.5 25 ± 7.5 38 ± 9.5 0.000 

Body fat index (kg/m²) 8.3 ± 4.2 6.6 ± 2.7 11.0 ± 4.8 0.000 

Visceral abdominal fat (cm²) 85 (32-137) 93 (55-139) 50 (17-118) 0.003 

Subcutaneous abdominal fat (cm²) 162 (107-232) 135 (102-191) 208 (118-333) 0.002 

Data were expressed as mean ± standard deviation, median and interquartile or proportions. 

Abbreviations: 25(OH)D, 25-hydroxivitamin D; eGFR, estimated glomerular filtration rate; HOMA, homeostatic 

model assessment; IL-6, interleukin-6; TNF, tumoral necrosis factor; SGA, subject global assessment; BMI, body 

mass index.  
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Table 2. Main characteristics of the patients according to the status of vitamin D 

         

          25(OH)D 

≥ 30 (ng/mL)  
(n= 30) 

< 30 (ng/mL) 
(n= 90) 

P 

Gender (male) [n(%)] 21 (70) 53 (59) 0.278 

Age (years) 56 ± 12.4 55 ± 11 0.795 

Dark skin [n(%)] 15 (50) 39 (43) 0.525 

Seasons of blood draw [n(%)] 

(winter/spring) 

15 (50) 59 (66) 0.129 

Diabetics [n(%)] 4 (13) 33 (37) 0.017 

25(OH)D (ng/mL) 36.6 ± 5.3 19.5 ± 6.0 0.000 

eGFR (mL/min) 34.9 ± 12.3 35.2 ± 15.8 0.929 

Proteinuria (g/24h) 0.10 (0-0.51) 0.24 (0-0.76) 0.022 

HOMA index 2.5 ± 1.6 3.2 ± 2.8 0.627 

Ionized serum calcium (mmol/L) 1.30 ± 0.53 1.28 ± 0.58 0.049 

Serum phosphorus (mg/dL) 3.6 ± 0.7 3.8 ± 0.7 0.370 

Parathyroid hormone (pg/mL) 86 (50-147) 107 (68-190) 0.174 

Alkaline phosphatase (U/L) 78 (68-98) 83 (66-108) 0.306 

C-reactive protein (mg/dL) 0.32 (0.24-1.04) 0.26 (0.10-0.66) 0.085 

IL-6 (pg/dL) 4.7 (2.2-9.1) 4.7 (2.7- 8.4) 0.872 

TNF-α (pg/dL) 2.0 (2.0-26.8) 2.0 (2.0-22.3) 0.811 

Adiponectin (mg/L) 26.0 ± 8.6 28.5 ± 6.7 0.142 

Leptin (ng/mL) 6.0 (3.0-18.4) 7.2 (2.5-25.4) 0.376 

BMI (kg/m²) 25.8 ± 3.3 27.5 ± 6.0 0.045 

BMI ≥ 25(kg/m²) [n(%)] 18 (60) 53 (59) 0.915 

BMI ≥ 30(kg/m²) [n(%)] 3 (10) 29 (32) 0.017 

Body fat (%) 29 ± 7.4 30 ± 11.4 0.599 

Body fat index (kg/m²) 7.4 ± 2.4 8.5 ± 4.4 0.482 

Visceral abdominal fat (cm²) 91 (48-129) 81 (28-139) 0.380 

Subcutaneous abdominal fat (cm²) 162 (105-182) 164 (106-270) 0.136 

   Data expressed as mean ± standard deviation, median and interquartile or proportions.  

Abbreviations: 25(OH)D, 25-hydroxivitamin D; eGFR, estimated glomerular filtration rate; HOMA, homeostatic 

model assessment; IL-6, interleukin-6; TNF, tumoral necrosis factor; BMI, body mass index.  
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Table 3. Factors associated with hypovitaminosis D in nondialyzed chronic kidney disease 

(CKD) patients (n= 120)  

   Variables 

 

β Coefficient Standard error 95% CI P 

Gender (female) 0.68 0.51 0.73 - 5.35 0.184 

Skin color (dark) 0.24 0.46 0.51 - 3.16 0.612 

Season of the year (winter/spring) 1.03 0.49 1.06 - 7.35 0.037 

Proteinuria (g/24h) 0.29 0.30 0.74 - 2.40 0.337 

Diabetes      1.42 0.64 1.19 - 14.4 0.025 

BMI ≥ 30 (kg/m²) 1.52 0.69 1.19 - 17.7 0.027 

Constant -2.60 1.34 -- 0.053 

Abbreviations: CI, confidence interval; BMI, body mass index. 
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Figure 1. Comparison of vitamin D levels according to the subgroups of patients (mean 

and standard deviation). 
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