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RESUMO 
Vitamina D é o nome dado a um grupo de substâncias esteroidais lipossolúveis de 

importância fisiológica para o nosso organismo, principalmente no metabolismo ósseo. 

Acredita-se que a forma ativa da vitamina D apresenta efeitos imunomoduladores 

sobre as células do sistema imunológico, sobretudo linfócitos T, bem como na 

produção e na ação de diversas citocinas e expressão de peptídeos antimicrobianos 

potentes em células epiteliais que revestem o trato respiratório, desempenhando um 

papel importante na proteção do pulmão contra infecções. Dessa forma, pode ser 

observada a importância dessa vitamina nas complicações respiratórias agudas 

desencadeadas pela infecção da COVID-19. A COVID-19 é atualmente considerada 

uma pandemia global pela Organização Mundial de Saúde, causada pelo novo 

coronavírus SARS-CoV-2, uma preocupação para a saúde pública global. Baseado 

nesse cenário, este estudo tem como objetivo avaliar a concentração sérica da 

Vitamina D em 300 pacientes com suspeita de infecção por COVID-19, atendidos em 

UBSs e no Complexo Hospitalar do município de São Bernardo do Campo. 

Posteriormente, os prontuários desses pacientes foram consultados para verificar o 

desfecho dessa suspeita de infecção por COVID-19 e classificados em pacientes não 

infectados (PCR e/ou sorologia negativa para COVID-19) e infectados (PCR e/ou 

sorologia positiva para COVID-19). Os pacientes PCR e/ou soropositivos para COVID-

19 foram subdivididos quanto à evolução do caso clínico: LEVE (sem necessidade de 

internação), MODERADO (internação sem necessidade de UTI), GRAVE (UTI) e 

ÓBITO. Foram incluídos 294 pacientes, sendo 195 (66%) positivo para COVID-19 e 

99 (34%) negativo para COVID-19. Entre os pacientes do grupo positivo, 163 

pacientes pertencem ao grupo LEVE (84%); 22 pacientes pertencem ao grupo 

MODERADO (11%); 8 pacientes pertencem ao grupo GRAVE (4%) e 2 pacientes 

pertencem ao grupo ÓBITO (1%). Para os pacientes dessa pesquisa não se observou 

associação ao fator protetor da vitamina D contra infecção de COVID-19 e também 

não foi verificado o seu papel no controle de estadiamento do desenvolvimento da 

doença. 
 
 
 
Palavras Chaves: COVID-19, Vitamina D, PCR, Eletroquimioluminescência. 
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ABSTRACT 
Vitamin D is the name given to a group of liposoluble steroidal substances with 

physiological importance to our body, especially in bone metabolism. It is believed that 

the active form of vitamin D presents immunomodulatory effects on the cells of the 

immune system, especially T lymphocytes, as well as in the production and action of 

various cytokines and the expression of powerful antimicrobial peptides in epithelial 

cells that coat the respiratory tract, playing an important role in protecting the lung 

against infections. Thus, the importance of this vitamin in acute respiratory 

complications triggered by COVID-19 can be observed. COVID-19 is a global 

pandemic declared by the World Health Organization and caused by the new SARS-

CoV-2 coronavirus, a current concern for global public health. Based on this scene, 

this study aims to evaluate the serum concentration of Vitamin D in 300 patients with 

suspected infection of COVID-19 treated at Basic Unit of Health in São Bernardo do 

Campo and Hospital Complex in the city of São Bernardo do Campos. Afterwards, the 

records of these patients will be consulted to verify the outcome of this suspected 

infection by COVID-19 and classify them in non-infected patients (PCR and/or serology 

negative for COVID-19) and infected patients (PCR and/or serology positive for 

COVID-19). The PCR and/or seropositive serology for COVID-19 patients were 

subdivided according to the evolution of the clinical case: MILD (no need for 

hospitalization), MODERATE (hospitalization without need for ICU), SEVERE (ICU) 

and DEATH. With this information, it is intended to verify if the vitamin D concentration 

is an indicative factor of severity in the clinical evolution of the patient infected by 

COVID-19. So far 294 patients have been included in the study, being 195 (66%) 

positive for COVID-19 and 99 (34%) negative for COVID-19. A total of 294 patients 

participated at the end, with 195 (66%) positive for COVID-19 and 99 (34%) negative 

for COVID-19. Within the positive group, 163 patients belong to the Mild group (84%); 

22 patients belong to the MODERATE group (11%); 8 patients belong to the SERIOUS 

group (4%); 2 patients belong to the DEAD group (1%). For the patients in this research, 

the protective role of vitamin D against COVID-19 infection was not observed and also 

its role in controlling the disease development was not verified. 

 

Key Words: COVID-19. Vitamin D. PCR. Electrochemiluminescent. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 Vitamina D e sua via de metabolismo 

A vitamina D é um hormônio lipossolúvel multifuncional que desempenha um 

papel significativo em várias funções biológicas, além de seu papel tradicional na 

regulação da homeostase do cálcio, ocorrida pela ação da forma ativa dessa vitamina 

em seus principais tecidos-alvo reguladores de cálcio, o intestino delgado e os ossos. 

As células absorventes do intestino delgado contêm receptores específicos 

(conhecidos como receptores de vitamina D) que ligam especificamente 1,25(OH)2D 

e, por sua vez, ativam os genes que respondem à vitamina D para aumentar a 

absorção intestinal de cálcio [1,2]. A vitamina D pode reduzir mediadores inflamatórios 

e apresenta funções antioxidativas [3-5]. Muitos estudos em humanos mostraram uma 

relação inversa entre a vitamina D e doenças crônicas associadas à inflamação 

crônica, incluindo diabetes mellitus, hipertensão, doença cardíaca, esclerose múltipla, 

esquizofrenia e artrite reumatoide [6]. Em certos órgãos, esse hormônio pode estar 

relacionado com o desenvolvimento de várias doenças; por exemplo, no olho, os 

níveis de vitamina D influenciam o desenvolvimento de patologias, como miopia [7], 

degeneração macular relacionada à idade (DMRI) [8] e retinopatia diabética [9,10]. 

Há duas formas básicas de vitamina D: colecalciferol (vitamina D3), de origem 

animal, e ergocalciferol (vitamina D2), de origem vegetal. As duas formas de vitamina 

D (D2 e D3) têm ação biológica bastante semelhante, o que permite que ambas sejam 

denominadas simplesmente como vitamina D. A vitamina D3 é produzida na pele por 

seu precursor 7-desidrocolesterol quando o organismo é exposto ao raio solar, pela 

ação de ultravioleta B (290-315nm) [11]; durante essa produção, há formação de uma 

substância intermediária denominada de pré-vitamina D3, um produto instável à 

temperatura ambiente e lentamente é isomerizado à vitamina D3 [12]; a taxa dessa 

reação é dependente da temperatura e é aumentada pela elevação da temperatura. 

Há estudos que descobriram que este processo não foi afetado por ácidos, bases, 

catalisadores ou inibidores de processos radicais em cadeia [13]. Uma vez produzida, 

a vitamina D entra na circulação sanguínea por processo de difusão para se ligar com 

a proteína ligadora da vitamina D (DBP: vitamin D binding protein), ou transcalciferrina, 

[14]. 

A vitamina D é ativada por duas etapas de hidroxilação, em que a primeira as 

vitaminas D3 e D2 obtidas na alimentação ou da exposição solar são transportadas 

para o fígado, onde serão biotransformadas em calcidiol (25-hidroxivitamina D) pela 
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ação de 25-hidroxilase, a forma majoritária de vitamina D no corpo, uma enzima do 

complexo do citocromo P450 [15]; enquanto a segunda etapa ocorre no rim, onde 

25[OH]D3 é novamente hidroxilada na sua forma ativa 1,25-dihidroxivitamina D3 

(1,25[OH]2D3) pela ação da enzima 1α-hidroxilase [11].  

O catabolismo de vitamina D na sua forma ativa é realizada pela ação da enzima 

24-hidroxilase, presente em alta concentração na mitocôndria renal [16]. Essa enzima 

tem como substrato alvo 25[OH]D3 e 1,25[OH]2D3 com maior afinidade pelo último [17]. 

Dessa forma, é produzido o ácido calcitróico como o produto final do metabolismo de 

1,25[OH]2D3 [18, 19], que é excretado pela bile [20]. 

A vitamina D, na sua forma ativa, age no receptor de vitamina D situado na região 

de núcleo das células-alvo [21] e, pela influência na transcrição gênica, a função 

biológica da célula é acionada [22]. Isso ocorre devido à ligação do composto formado 

pela 1,25[OH]2D3 e VDR receptor de ácido retinoico (RXR), formando heterodímeros 

que atuam no elemento de resposta da vitamina D (VDRE) no DNA, modulando a 

transcrição de genes específicos [23]. 

 

1.2 Doença infecciosa de COVID-19 
A doença de COVID-19 teve o seu primeiro caso no dia 31 de dezembro de 2019, 

na cidade de Wuhan, China, provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. 

Os coronavírus são vírus envelopados que podem ser pleomórficas ou esféricas 

com 150 a 160 nm de tamanho e apresentam uma fita de RNA de cadeia simples e 

senso positivo, nucleoproteínas, capsídio viral, matrizes e proteínas S (Figura 1) [24]. 

As proteínas virais importantes são a proteína nucleocápsideo (N), a glicoproteína de 

membrana (M) e a glicoproteína spike (S) [24]. A COVID-19 difere de outros 

coronavírus pela codificação de uma glicoproteína adicional que tem propriedades de 

acetil esterase e hemaglutinação (HE) [25]. 

A proteína S da superfície de SARS-CoV-2 difere geneticamente de outros 

coronavírus e esta proteína apresenta duas subunidades em que uma se liga ao 

receptor do hospedeiro para entrar na célula [26]. 

O papel potencial da proteína N de SARS-CoV é sua capacidade de combater a 

resposta imune do hospedeiro, como ações das proteínas virais supressoras de RNAi 

[27]. 
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Figura 1. Diagrama esquemática de coronavírus. 

 

Como os primeiros casos concentram-se no mercado de frutos do mar e animais 

selvagens em Wuhan [28, 29], isso pode gerar a hipótese da origem zoonótica da 

COVID-19 [30].  

Há três vias principais de transmissão de COVID-19 [31,32]: 1) transmissão por 

gotículas, 2) transmissão por contato, e 3) transmissão por aerossol. A transmissão 

por gotículas foi relatada quando gotículas respiratórias (como produzidas quando 

uma pessoa infectada tosse ou espirra) são ingeridas ou inaladas por indivíduos 

próximos; a transmissão por contato pode ocorrer quando um indivíduo toca uma 

superfície ou objeto contaminado com o vírus e posteriormente toca sua boca, nariz 

ou olhos; e a transmissão por aerossóis pode ocorrer quando gotículas respiratórias 

se misturam no ar, formando aerossóis e podem causar infecção quando inalados em 

altas doses de aerossóis para os pulmões em um ambiente relativamente fechado [31, 

32]. Além dessas três vias, há também indício do sistema digestivo ser uma potencial 

via de transmissão da infecção de COVID-19 pela alta expressão de receptor de ECA2 

nos enterócitos absorventes de íleo e cólon [33]. 

O vírus de SARS-CoV-2 apresenta domínio receptor obrigatório, uma proteína 

situada na subunidade S1 da proteína S do vírus, semelhante à da SARS-CoV. Estes 

dados sugerem fortemente que a entrada nas células hospedeiras é mais provável 

através do receptor de ECA2 [34]. Esse domínio receptor obrigatório da proteína S 

permite que o SARS-CoV-2 se ligue diretamente ao domínio de peptidase do ECA2 

para entrar na hospedeira, enquanto a subunidade S2 desempenha um papel na fusão 
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de membranas. A clivagem inicial da proteína spike depende da protease 

transmembrana humana, serina 2 (TMPRSS2) e é essencial para a entrada da SARS-

CoV-2 [35]. 

Os vírus invadem e causam destruição das células pulmonares, desencadeando 

uma resposta imune local, o que recruta macrófagos e monócitos que respondem à 

infecção. Sendo assim, há liberação de citocinas e das células T e B do sistema 

imunológica adaptativo. Na maioria dos casos, este processo é capaz de resolver a 

infecção. Entretanto, em alguns casos, ocorre uma resposta imune disfuncional, que 

pode causar patologia pulmonar grave e até mesmo sistêmica [36]. Isso é devido a 

ativação imunológica sistêmica excessiva e inflamação em pacientes infectados por 

SARS-CoV-2 que podem apresentar níveis aumentados de TNF-alfa, IL-1 beta, IL-6, 

IL- 10, proteína-1 quimiotrativa monocitária (MCP-1) e quimiocina 10 (CXCL10), sendo 

comumente relatada em pacientes com sintomas graves e pneumonia [37-39]. Além 

disso, a extensão da ativação imune e da inflamação aumenta com a gravidade da 

doença e em alguns casos são dez vezes maiores em pacientes gravemente 

enfermos, comparados com aqueles com doença leve [38]. 

A infiltração descontrolada de células inflamatórias pode mediar os danos no 

pulmão através da secreção excessiva de proteases e espécies oxidativas, além dos 

danos diretos resultantes do vírus. Juntos, estes resultam em danos alveolares difusos, 

incluindo descamação de células alveolares, formação de membrana hialina e edema 

pulmonar, dificultando a respiração do paciente [40, 41]. 

No estado grave da doença ocorre o fenômeno de tempestade de citocina, que 

é a elevação de níveis de citocinas pro-inflamatórias, como TNF, o que pode causar 

choque séptico e falha de múltiplos órgãos. Estes podem resultar em dano miocárdico 

e falha circulatória observada em alguns pacientes [42]. 

Os sintomas de COVID-19 aparecem após 5,2 dias aproximadamente do 

período de incubação do vírus [43], e o período, dependendo do estado do sistema 

imunológico e idade do paciente, desde o início dos sintomas da COVID-19 até a 

morte variou de 6 a 41 dias, com uma mediana de 14 dias [44]. Entretanto, na maioria 

dos casos, os sintomas se apresentam após cerca de 5 dias e o início dos sintomas é 

dentro de 11,5 dias em 97,5% dos indivíduos [45]. 

Os sintomas mais comuns no início da doença COVID-19 são febre, tosse e 

fadiga, enquanto outros sintomas incluem produção de expectoração, dor de cabeça, 

hemoptise, diarréia, dispneia e linfopenia [44, 46, 47, 48]. Em uma tomografia 
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computadorizada do tórax apresentada como pneumonia, no entanto, havia 

características anormais como RNAaemia, síndrome do desconforto agudo espiralado, 

lesão cardíaca aguda e incidência de opacidade em vidro fosco nas imagens que 

levaram à morte [47]. Mais do que isso, a COVID-19 mostrou algumas características 

clínicas únicas que incluem o alvo da via aérea inferior, como é evidente pelos 

sintomas das vias respiratórias superiores como rinorreia, espirros e dor de garganta 

[49, 50]. 

Um estudo de coorte da população italiana, realizado na cidade de Vo Euganeo 

pelo Dr. Lavezzo e colegas, em 2020 (dados não publicados), mostrou que cerca de 

50-75% dos indivíduos com resultados positivos de esfregaço de garganta RT-PCR 

permanecem assintomáticos, enquanto outros desenvolvem sintomas leves 

semelhantes aos da gripe e uma porcentagem ainda pequena (cerca de 10% de todos 

os pacientes sintomáticos) apresentam dispneia, pneumonia grave, síndrome 

respiratória aguda grave e disfunção multiorgânica. A grande maioria dos indivíduos 

com sintomas e padrões clínicos mais severos tinha uma ou mais condições médicas 

coexistentes, tais como hipertensão, diabetes e distúrbios cardiovasculares, com 

elevadas fatalidades entre pacientes idosos e frágeis [51, 52]. 

Embora tenham sido descritas lesões pulmonares graves em todas as idades, 

em alguns indivíduos de alto risco, como os idosos ou aqueles afetados por 

multimorbidades, o vírus tem maior probabilidade de causar pneumonia intersticial 

grave, síndrome respiratória aguda grave e subsequente falência de múltiplos órgãos, 

que são responsáveis por insuficiência respiratória aguda grave e altas taxas de 

mortalidade [53]. 

Sobre as opções de tratamento, mesmo não havendo um antiviral específico, 

são utilizados alguns fármacos como tentativa de terapia para os pacientes infectados. 

Remdesivir, um pró-fármaco que atua inibindo a transcrição viral do RNA por ter uma 

estrutura semelhante à adenosina, demonstrou atividade antiviral in vitro contra o 

coronavírus do morcego e o SARS-CoV-2 e foi utilizado com segurança num paciente 

com pneumonia causada por SARS-CoV-2 nos EUA [54-57]. Há um outro fármaco 

similar ao remdesivir, o favipiravir, desenvolvido pela Toyama Chemical, que funciona 

como um inibidor da RNA polimerase dependente do RNA, assemelhando-se 

estruturalmente à guanina endógena [58]. 

Os antimaláricos cloroquinas e hidroxicloroquina (HCQ) também foram 

sugeridos para tratamento da COVID-19. Esses fármacos bloqueiam a infecção pelo 
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vírus, aumentando o pH endossômico necessário para a fusão da membrana entre o 

vírus e a célula hospedeira [59]. Atualmente, os seus usos são bastante polêmicos, 

pois muitos estudos in vitro demonstraram atividades antivirais contra o COVID-19, 

porém na prática clínica não se tem observado eficácia [60, 61]. Em alguns estudos o 

resultado mostrou que a cura da infecção viral foi significativamente maior com HCQ 

em pacientes tratados com azitromicina em comparação com o grupo apenas HCQ 

ou grupo de controle [62]. 

Foram introduzidas várias medidas de saúde pública que podem prevenir ou 

retardar a transmissão da COVID-19. Estas incluem o isolamento de casos, 

identificação e acompanhamento de contatos, desinfecção ambiental e utilização de 

equipamento de proteção pessoal. 

Em relação aos pacientes infectados com COVID-19, tem sido recomendado o 

tratamento de suporte adequado para pacientes sintomáticos [32, 45]. Estudos 

também exploraram a prevenção da infecção nosocomial e questões psicológicas de 

saúde associadas à COVID-19. Uma série de medidas tem sido sugerida para reduzir 

a infecção nosocomial, incluindo treinamento de conhecimento para prevenção e 

controle, isolamento, desinfecção, proteções classificadas em diferentes graus em 

áreas de infecção e proteção de casos confirmados [63-65]. Quanto à saúde 

psicológica, algumas sugestões de intervenção psicológica têm sido implementadas 

para casos confirmados, casos suspeitos e pessoal médico. 

As medidas de prevenção e controle de infecções que podem reduzir o risco de 

exposição incluem: uso de máscaras faciais; cobrir a tosse e os espirros com tecidos 

que depois são eliminados com segurança (ou, se não houver tecidos disponíveis, 

usar um cotovelo flexionado para cobrir a tosse ou espirro); lavar as mãos 

regularmente com sabão ou desinfetar com higienizador de mãos contendo pelo 

menos 60% de álcool (se não houver sabão e água); evitar o contato com pessoas 

infectadas e manter uma distância adequada tanto quanto possível; e evitar tocar nos 

olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas [31]. 

Os profissionais de saúde são recomendados a utilizar respiradores de 

partículas, como os certificados N95 ou FFP2, ao realizarem procedimentos de 

geração de aerossóis, e a utilizar máscaras médicas enquanto prestam qualquer 

cuidado a casos suspeitos ou confirmados. De acordo com esta diretriz, os indivíduos 

com sintomas respiratórios são aconselhados a usar máscaras médicas tanto em 

ambientes de cuidados de saúde como de cuidados domiciliares seguindo 
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adequadamente as diretrizes de prevenção de infecções. De acordo com esta linha 

de orientação, um indivíduo sem sintomas respiratórios não é obrigado a usar uma 

máscara médica quando em público. O uso e descarte adequado das máscaras são 

importantes para evitar qualquer aumento no risco de transmissão [66]. 

Coronavírus humano, incluindo MERS-CoV e coronavírus humano endêmico, 

podem persistir em superfícies como metal, vidro ou plástico por até 9 dias, mas 

também podem ser eficientemente inativados dentro de 1 min através de uma 

desinfecção superficial usando 62-71% de etanol, 0,5% de peróxido de hidrogênio ou 

0,1% de hipoclorito de sódio [67]. Além disso, a maioria das evidências disponíveis 

apoia a tese de que o distanciamento social de 1,5 m é suficiente para impedir a 

transmissão por via aérea [51]. 

 

1.3 Vitamina D e doenças infecciosas pulmonares 
A vitamina D é uma molécula pluripotente, que modula a resposta imunitária 

inata e adquirida [68]. A vitamina D influencia várias vias imunológicas, com o efeito 

de reforçar as defesas das mucosas e ao mesmo tempo diminuir a inflamação 

excessiva [69, 70]. Existem dados experimentais consideráveis que mostram que a 

vitamina D é importante na regulação e supressão da resposta inflamatória das 

citocinas das células epiteliais respiratórias e dos macrófagos a vários agentes 

patogénicos, incluindo os vírus respiratórios [71]; logo a deficiência de vitamina D pode 

ser um facilitador do desenvolvimento da inflamação exagerada e persistente, que é 

uma marca registrada da síndrome do desconforto respiratório agudo [72, 73]. A 

deficiência de vitamina D tem sido associada a um risco aumentado de infecções 

respiratórias, como a infecção pelo vírus sincicial respiratório, tuberculose e gripe [74, 

75]. A incidência de influenza no inverno está muito correlacionada com os níveis 

séricos sazonais de vitamina D [76] e há estudo indicando que a ingestão diária ou 

semanal de vitamina D mostrou efeitos protetores contra infecções agudas do trato 

respiratório, especialmente em pessoas com deficiência de vitamina D [77]. 

Algumas pesquisas mostraram que a falta da incidência da luz solar em função 

da latitude foi um fator importante na evolução da COVID-19 e que o lockdown 

(ausência de exposição de sol) pode ter efeitos semelhantes. Outros estudos também 

mostraram que a ingesta de baixa quantidade de vitamina D também propiciou uma 

evolução mais severa da doença [78, 79]. 
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Os coronavírus podem lesionar as células epiteliais pulmonares e provocar a 

pneumonia por intermédio do aumento da produção de citocinas do tipo Th1 como 

parte da resposta imunológica inata às infecções virais, dando origem à tempestade 

de citocinas. Um estudo de células de laboratório relatou que o interferon γ é 

responsável pela lesão pulmonar aguda durante a fase tardia da patologia do SARS-

CoV [80]. Dessa forma, o controle da ocorrência de tempestade de citocina nas 

infecções por coronavírus apresenta uma extrema importância. 

O papel da vitamina D na patogenia da COVID-19 está relacionada à modulação 

da resposta imune ao epitélio pulmonar, gerando um processo inflamatório menos 

intenso e reduzir os impactos da tempestade de citocina, que na ausência de vitamina 

D aumenta a sua ocorrência, sobre o fator de necrose tumoral α (TNF-α) e interferon 

γ (IFN-γ) [69, 81, 82]. Além disso, ela tem muitos mecanismos pelos quais reduz o 

risco de infecção e morte microbiana. Uma revisão recente sobre o papel da vitamina 

D na redução do risco do resfriado comum elencou os seguintes mecanismos: manter 

a integridade da barreira física, imunidade inata e imunidade adaptativa [83]. Outra 

revisão incluiu a supressão das respostas de células T helper do tipo 1 e a indução de 

células T reguladoras [84]. 

Em relação à imunidade inata, a vitamina D induz os peptídeos antimicrobianos, 

incluindo a catelicidina humana, LL-37, por 1,25-dihidroxivitamina D [85, 86]. As 

catelicidinas exibem atividades antimicrobianas diretas contra um espectro de 

micróbios, incluindo bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, vírus envelopados e 

não envelopados e fungos [87]. Esses peptídeos derivados do hospedeiro matam os 

patógenos invasores ao perturbar suas membranas celulares e podem neutralizar as 

atividades biológicas das endotoxinas [88]. Em um modelo de rato, a LL-37 reduziu a 

replicação do vírus da influenza A [89]. Em outro estudo, a 1,25(OH)2D reduziu a 

replicação do rotavírus tanto in vitro quanto in vivo por outro processo [90]. LL-37 é 

expressa principalmente no pulmão durante a infecção ou inflamação e é liberada 

tanto pelas células respiratórias como por outras células epiteliais e fagócitos [89, 91]. 

A ativação do VDR em monócitos e macrófagos resultam na expressão de catelicidina 

tanto no mRNA quanto no nível de proteína [92, 93]. Knockdowns do RNA interferente 

(siRNA) de catelicidina induzida por 1,25(OH)2D em células monocitárias humanas 

resultou na perda completa da atividade antimicrobiana, indicando que esses 

peptídeos antimicrobianos podem representar um papel importante no processo de 

defesa do hospedeiro realizado pelos macrófagos [94]. 
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O vírus causador da COVID-19 usa ECA2 para entrar na célula hospedeira, 

reduzindo a expressão da ECA2 e causando lesão pulmonar e pneumonia [95, 96]. 

Essa enzima catalisa a clivagem da angiotensina II em angiotensina 1-7, que 

apresentam efeitos antagônicos. Angiotensina II está envolvida na inflamação 

pulmonar pela geração de espécies reativas de oxigênio e a liberação de citocinas 

pró-inflamatórias [97]. Isso ocorre devido à indução do receptor tipo 1a Ang II 

(AGTR1A), no qual aumenta a permeabilidade vascular pulmonar, causando assim 

lesão pulmonar e pneumonia; isto possivelmente explica o dano pulmonar após a 

diminuição da expressão ECA2 [95, 96]. Além disso, a super expressão de ECA2 

diminui a síndrome respiratória aguda grave induzida por lipopolissacarídeo (LPS) 

pela ação de angiotensina 1-7 com o receptor MAS, suprimindo a ativação do sinal 

extracelular kinase/nuclear-κB (NF-κB) [98]. Há relatos sobre supressão do receptor 

de AT1 e ECA pela ação de calcitriol que reduziu a formação de angiotensina II nos 

ratos hipertensivos. E também foi verificado que o calcitriol teve influência notável no 

eixo de ECA2, angiotensina 1-7 e receptor Mas com expressão elevada de ECA2, 

receptor MAS e produção de Angiotensina 1-7 [99]. 

1,25(OH)2D3 melhora a expressão do RNAm de VDR e ECA2, bem como os 

níveis de VDR e ECA2 nos modelos de rato de lesão pulmonar aguda, induzida por 

LPS em comparação com os controles, indicando que a expressão aumentada de 

ECA2 RNAm e VDR RNAm teve um papel na proteção contra o desenvolvimento de 

lesão pulmonar aguda. Além disso, as características clínicas e as mudanças 

patológicas dos tecidos pulmonares nos ratos LPS tratados com calcitriol eram 

notavelmente mais suaves do que os controles [100]. 

Portanto, considerando a importância da vitamina D no sistema de regina-

angiotensina e regulando a ECA e ECA2, ela pode ter um papel de controle das 

complicações de infecção [101]. 

 

1.4 Diagnóstico e parâmetros usados na pesquisa 
Em termos do diagnóstico da doença, podem ser utilizados materiais como 

secreções nasofaríngea, sangue e lavagem broncoalveolar coletados de pacientes 

suspeitos de infecção. As amostras são submetidas a testes sorológicos para 

pesquisa de anticorpo específico e testes moleculares, como RT-PCR com alvo na 

detecção dos genes específicos da COVID-19 [102], que é considerado como padrão 

ouro para diagnóstico da doença. Para minimizar o erro de diagnóstico na prática, o 
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resultado de RT-PCR pode combinar com as evidências clínicas, como resultados de 

tomografia computadorizada do tórax (TC), para melhorar a sua precisão. Além disso, 

os resultados de RT-PCR devem ser interpretados de acordo com fatores 

epidemiológicos, clínicos e radiológicos, e as amostras do trato respiratório superior 

(ou inferior) devem ser testadas novamente em pacientes com RT-PCR negativo, 

porém altamente suspeito ou com probabilidade elevada de infecção [53].  

O diagnóstico com teste molecular de COVID-19 é realizado por método de PCR 

em tempo real (qPCR), para verificar a presença de genes virais por primers 

específicos. 

 Enquanto o diagnóstico com teste sorológico é realizado por método de 

eletroquimioluminescêcia para detecção da presença de anticorpos totais, tanto IgG e 

IgM, em pacientes com suspeito de COVID-19. 

A vitamina D é avaliada pela medição das concentrações circulantes de 25-

hidroxivitamina D, que tem uma meia-vida muito mais longa que a 1,25-

dihidroxivitamina D (aproximadamente duas semanas e quatro horas respectivamente) 

e está presente em concentrações circulantes mais elevadas [103]. Embora o intervalo 

de valores varie ligeiramente, em geral, os níveis séricos ideais de 25-hidroxivitamina 

D devem estar entre 30-80 ng / mL. 20-30 ng / mL são considerados como 

insuficientes e menor que 20 ng / mL como deficientes [104-106].  
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2. OBJETIVO 
2.1 Objetivo Geral 

Quantificar a concentração de vitamina D em pacientes soropositivos para 

COVID-19 nas diferentes fases de estadiamento clínico: LEVE (sem necessidade de 

internação), MODERADO (internação sem necessidade de UTI), GRAVE (UTI) e 

ÓBITO. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 Os objetivos específicos são: 

ü Determinar a concentração da 25-hidroxivitamina D pelo método 

eletroquimioluminescente no sangue venoso; 

ü Determinar a Sorologia para COVID-19 nos pacientes suspeitos; 

ü Classificar os pacientes em grupo Controle e os soropositivos para COVID-19 em: 

LEVE (sem necessidade de internação), MODERADO (internação sem 

necessidade de UTI), GRAVE (UTI) e ÓBITO; 

ü Correlacionar a concentração da 25-hidroxivitamina D com o estado clínico do 

paciente soropositivo para COVID-19 (LEVE, MODERADO, GRAVE E ÓBITO). 
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3. MEDOTOLOGIA 
3.1 Aspectos éticos e local de pesquisa 

 O presente projeto de pesquisa foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (número do CAAE: 

35586820.6.0000.5505). Uma vez aprovado, todos os voluntários do estudo foram 

informados sobre o projeto de pesquisa e convidados a participar após a assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 O projeto tem o envolvimento da Universidade Federal de São Paulo – Campus 

Diadema, Faculdade de Medicina do ABC (FMABC), UBS do município de São 

Bernardo do Campo e Complexo Hospitalar do município de São Bernardo do Campo. 

Todas as amostras biológicas foram processadas no Laboratório de Análises Clínicas 

da FMABC. 

 

3.2 Voluntários do estudo 
 Foram selecionados 300 pacientes suspeitos de infecção por COVID-19 nas UBS 

e Complexo Hospitalar do município de São Bernardo do Campo. A amostragem foi 

calculada com auxílio de calculadora amostral em que se considerou a população total 

do município e erro amostral de 5 % e 25 % de percentual máximo (previsão de 

pacientes infectados com COVID-19).  

 Os critérios de inclusão são:  

ü Ambos os sexos; 

ü Maiores de 18 anos; 

ü Suspeitos de estar com COVID-19. 

Os critérios de exclusão são: 

ü Submetido a cirurgia bariátrica;  

ü Doenças gástricas crônicas; 

ü Doenças hepáticas crônicas; 

ü Neoplasias; 

ü Doenças debilitante do sistema imunológico. 
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3.3 Protocolo de estudo 
Foram coletados sangue venoso (10 mL em tubos vacutainer com e sem 

anticoagulante) dos pacientes suspeitos de infecção por COVID-19, para realização 

de exames laboratoriais (diagnóstico de COVID-19 e determinação da concentração 

de 25-hidroxivitamina D). 

As amostras foram centrifugadas a 2500 rpm por 10 minutos a 4ºC. O soro e o 

plasma foram separados e armazenados na geladeira até a realização dos exames 

laboratoriais. 

Foram coletadas as amostras de secreção nasofaríngea e orofaríngea dos 

pacientes para diagnóstico de COVID-19 pelo ensaio RT-PCR (Seguindo o Protocolo 

Charité – OMS [107]) e testes imunocromatográficos para detecção de IgG e IgM com 

as amostras de sangue coletadas. Para realização de ensaio RT-PCR, o RNA total foi 

isolado das amostras utilizando o método de TRIzol (TRIzol LS Reagent, Thermo 

Fisher cat. no. 10296-010), conforme o protocolo do fabricante. Para extração de RNA 

total, as amostras foram inicialmente centrifugadas a 4ᵒC a 2500 rpm por 15 min para 

obtenção do sedimento. O sobrenadante foi descartado e ao pellet celular foi 

acrescentado 1 mL de TRIzol. O processo de extração seguiu o protocolo padrão para 

o TRIzol. A concentração de RNA total foi estimada através de leitura 

espectrofotométrica no equipamento NanoVue Plus (GE Health Care). Até este ponto, 

as amostras foram mantidas em um estoque de RNA (freezer -80°C) do Laboratório 

de Análises Clínicas do Centro Universitário Saúde ABC/FMABC. As amostras de 

RNA total (1µg inicial) obtidas de amostras foram convertidas em cDNA com auxílio 

do QuantiNova Reverse Transcription (Qiagen) segundo o protocolo do fabricante. 

Posteriormente, a expressão dos genes virais foi avaliada por PCR em tempo real 

(qPCR). Os primers específicos para cada gene selecionado foram desenhados com 

o auxílio do programa Primer3 Input 0.4.0 software, disponível no endereço 

http://frodo.wi.mit.edu/primer3/. As sequências de primers desenhadas foram 

checadas quanto a sua especificidade pelo programa Primer-BLAST, disponível no 

endereço http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast. 

Os critérios de positividade seguiram as prerrogativas do Ministério da Saúde do 

Brasil quanto às notificações de confirmações de casos de COVID-19. Além disso, 

atualmente, o Ministério da Saúde preconiza a realização de qualquer teste que sirva 

para a confirmação de COVID-19 para paciente suspeito. Então a coleta de sangue 
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pode ser feita no momento da ocorrência de sintoma e após de 14 dias para 

identificação dos curados. 

O transporte do material biológico foi realizado em uma geladeira de transporte 

com controle de temperatura de 2 a 8oC. Após a chegada no laboratório, as amostras 

foram triadas e centrifugadas a 2000 rpm em temperatura ambiente. O plasma foi 

separado com auxílio de micropipeta automática em minitubo para a criopreservação 

até as análises sugeridas pelo projeto de pesquisa. Após as análises, as amostras 

foram descartadas seguindo o protocolo de gerenciamento de resíduos laboratoriais. 

A 25-hidroxivitamina D foi determinada pelo método eletroquimioluminescente 

em ensaio imunoenzimático usando-se reagente padronizado em equipamento 

COBAS 8000 (Roche).  

As boas práticas em análises clínicas foram seguidas em todas as etapas da 

avaliação laboratorial. 

Posteriormente, os prontuários desses pacientes foram consultados para 

verificar o desfecho dessa suspeita de infecção por COVID-19 e classificá-los em 

pacientes não infectados (PCR e/ou sorologia negativa para COVID-19) e infectados 

(PCR e/ou sorologia positiva para COVID-19). Os pacientes infectados por COVID-19 

foram subdivididos quanto à evolução do caso clínico: LEVE (sem necessidade de 

internação), MODERADO (internação sem necessidade de UTI), GRAVE (UTI) e 

ÓBITO. Dessa forma, teremos cinco grupos: 

ü Grupo Controle (não infectado por COVID-19); 

ü Grupo Leve (infectado por COVID-19 e sem necessidade de internação); 

ü Grupo Moderado (infectado por COVID-19 e internado na enfermaria sem 

necessidade de UTI); 

ü Grupo Grave (infectado por COVID-19 e internado na UTI); 

ü Grupo Óbito (infectado por COVID-19 e que foi a óbito). 

Após o processo da classificação dos pacientes, foi realizada a análise 

estatística das concentrações de 25-hidroxivitamina D e o desenvolvimento clínico. 
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3.4 Análise estatística 
A concentração plasmática da 25-hidroxivitamina D foram expressos em 

média±desvio padrão da média (DP) e a idade dos participantes em valores máximos, 

mínimos e mediana. 

Foi aplicado o teste t de Student para comparação da concentração plasmática 

da 25-hidroxivitamina D entre o Grupo Controle e grupo de pacientes infectados. 

As diferenças entre a quantificação de 25-hidroxivitamina D em relação à 

gravidade da doença e à idade foram analisadas pelo teste ANOVA de uma via com 

pós-teste de Tukey. A avaliação da gravidade da doença na população estudada foi 

apresentada em valores absolutos e relativos, e a diferença dos graus de infecção 

entre os indivíduos foi avaliada pelo teste ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey.  

Foi realizado um teste de correlação de Spearman para identificar se houve 

correlação entre os níveis de 25-hidroxivitamina D e a gravidade da doença, bem 

como o teste de regressão linear para avaliar a dispersão dos pontos em relação a 

curva, linearidade, normalidade e homocedasticidade. O nível de significância adotado 

foi de 5% (p<0,05). 
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4. RESULTADO 
Foi avaliado um total de 294 pacientes, todos com suspeita de contaminação por 

SARS-CoV-2. Estes pacientes realizaram testes para detecção da presença de 

anticorpos anti-SARS-CoV-2 no sangue e/ou o teste de detecção da presença do vírus 

em mucosa nasal e orofaríngea (teste molecular). 

Entre os pacientes estudados, 99 receberam o diagnóstico “negativo” ou “não 

detectável” para a presença de anticorpos anti-SARS-CoV-2 ou do vírus SARS-CoV-

2, sendo estes considerados o Grupo Controle. Os 195 restantes receberam o 

resultado “positivo” e/ou “detectado” para a presença de anticorpos ou do vírus SARS-

CoV-2, sendo estes considerados como grupo COVID+. 

Quando avaliamos o perfil dos pacientes estudados, identificamos que, no 

grupo controle (CTL) 40% da mostra era composta por indivíduos do sexo masculino, 

enquanto que 60% dos pacientes eram do sexo feminino. Entre os participantes do 

grupo que obteve diagnóstico positivo para COVID-19, encontramos 47% de 

participantes do sexo masculino e 53% do sexo feminino. Portanto, o sexo feminino 

foi predominante na amostra total estudada (sendo 55,4% de participantes masculinos 

e 44,6% de participantes femininos.). Em relação à idade dos participantes, não houve 

diferença estatística entre os pacientes infectados e não infectados (CTL: 42±19 anos, 

n=99 vs COVID+: 45±16, n=195, p=0,10); o mesmo fato foi observado em comparação 

com as idades de pacientes masculinos infectados e pacientes masculinos não 

infectados, pacientes femininos infectados e pacientes femininos não infectados, 

pacientes masculinos e pacientes femininos do grupo CTL, pacientes masculinos e 

pacientes femininos do grupo COVID+, sendo o p igual 0,49, 0,09, 0,46 e 0,06 

respectivamente (Tabela 1). 

 

 
Tabela 1: Dados do perfil dos participantes do estudo. 

Grupo CTL COVID+ p* 

Idade (anos) 42±19 45±16 0,10 

Sexo (%) 

  Masculino 

  Feminino 

 

40 

59 

 

47 

53 

 

0,49 

0,09 

p* 0,46 0,06  
*Teste t de Student. 
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Ao quantificarmos a 25-hidroxivitamina D nas amostras de sangue dos 

participantes do estudo, não encontramos diferença estatística entre os infectados 

com SARS-CoV-2 e os não infectados (CTL: 23,4±9,3 ng/mL, n=99 vs COVID+: 

22,2±10,0 ng/mL, n=195, p=0,34), sendo todos os valores clinicamente considerados 

insuficientes (concentração entre 20-30 ng/mL) (Figura 2). 

 
Figura 2: Gráfico dos valores da quantificação da 25-hidroxivitamina D (VitD) em ng/mL nas amostras 

de sangue dos participantes do estudo. Teste T Student (p = 0,34). 

 

Ao avaliarmos a concentração sérica da 25-hidroxivitamina D em diferentes graus 

de gravidade de infecção por COVID-19, constatamos que não houve diferença 

estatística na dosagem dessa vitamina nos diferentes estadiamento da doença (grupo 

Leve = 22,25 ± 7,87 ng/mL, n=163; grupo Moderado = 21,11 ± 9,49 ng/mL, n=22; 

grupo Grave = 17,73 ± 8,53 ng/mL, n=8; grupo Óbito = 11,15 ± 0,78 ng/mL, n=2; 

p=0,11) (figura 3). 

 
Figura 3: Representação gráfica da concentração de 25-hidroxivitamina D (VitD) (ng/mL) no sangue 

dos pacientes com COVID-19 segundo o grau de gravidade da infecção. Valores expressos em 

média±desvio padrão. Teste ANOVA de uma via (p = 0,11). 
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Ao comparamos a idade com a evolução do caso clínico nos Grupos (Leve, 

Moderado, Grave e Óbito), constatamos que houve diferença estatística (p = 0,0001). 

Os pacientes com maior faixa etária apresentaram maior gravidade na evolução da 

infecção viral (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Valores da Idade dos pacientes estudados de acordo com o grau da evolução da infecção 

por COVID-19. 

 Leve Moderado Grave Óbito p* 

n  163 22 8 2 

<0,0001 

Mínimo 18,00 18,00 42,00 63,00 

Percentil 25% 31,00 49,50 46,75 63,00 

Mediana 42,00 59,50 57,00 69,50 

Percentil 75% 55,00 69,25 66,25 76,00 

Máximo 78,00 86,00 71,00 76,00 

Média 43,28* 57,36* 56,88* 69,50* 

DP 15,32 17,02 10,62 9,192 
 

Grupo   Comparação   p   DP 
      

Leve 
  Moderado   <0.001   3.54  
  Grave   0.07    5.64  
  Óbito   0.08    11.08  

Moderado 
  Leve   <0.001   3.54  
  Grave   1.00    6.43  
  Óbito   0.72    11.50  

Grave 
  Leve   0.07    5.64  
  Moderado   1.00    6.43  
  Óbito   0.73    12.31  

Óbito 
  Leve   0.08    11.08  
  Moderado   0.72    11.50  
  Grave   0.73    12.31  

*Teste ANOVA de uma via com pós teste de Tukey 
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A Tabela 3 mostra a prevalência do gênero na população estudada. Identificamos 

que somente nos casos graves houve maior prevalência de indivíduos do sexo 

masculino em relação aos demais graus de gravidade. 

 
Tabela 3: Prevalência de gênero de acordo com o grau de gravidade da COVID-19. 

Grau de gravidade da COVID-19 
Gênero Leve Moderado Grave Óbito 
Masculino (%) 44,8 54,5 62,5 50 
Feminino (%) 55,2 45,5 37,5 50 

 
 

 
Figura 4: Dosagem sanguínea da concentração da 25-hidroxvitamina D e a gravidade da Covid-19 nos 
indivíduos estudados. Os números no eixo X (ordenada) representam os Grupos: 1 (Leve), 2 

(Moderado), 3 (Grave) e 4 (Óbito). 

 

A tabela 4 descreve a análise de correlação de Spearman, referente aos dados 

da figura 4, método aplicado à avaliação de uma variável quantitativa com uma 

variável qualitativa ordinal e os valores obtidos através da análise de regressão linear. 

Não encontramos correlação entre a quantificação da 25-hidroxivitamina D no sangue 

dos pacientes e a gravidade da doença. 
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Tabela 4: Correlação de Spearman entre a quantificação da concentração da 25-hidroxivitamina D no 

sangue e os níveis de gravidade da infecção Covid-19 (Grupos Leve, Moderado, Grave e Óbito). 

Correlação de Spearman Valores 

Slope 14.71 ± 0.74 

Sy.x 14,01 

r -0,0990 

p 0,168 

 

 

5. DISCUSSÃO 
Foi observado que a concentração plasmática da 25-hidroxivitamina D da maioria 

dos pacientes (83,1% no total) é classificado como insuficiente ou deficiente, embora 

a região de ABC (latitude: Sul 23° 41' 40'') apresente um nível razoável de incidência 

de raio solar, responsável pela ativação da produção de vitamina D endócrina [108]. 

Dessa forma, foram considerados outros fatores, além de disponibilidade de luz solar 

da região, o tempo de exposição, sazonalidade na determinação de parâmetros de 

vitamina D (os dados desses estudos foram coletados em setembro, primavera), as 

condições socioeconômicas, estilo de vida, estado nutritivo e dieta [109-111].  

Um outro estudo do mesmo grupo desta pesquisa foi realizado em 2018 com 

finalidade de determinar as faixas de concentrações de vitamina D em relação à idade 

e sexo dos pacientes atendidos no SUS do município de São Bernardo do Campo. 

Nessa pesquisa, foram estudados 1000 pacientes (500 homens e 500, do mulheres) 

com faixa de idade entre 10 a 100 anos e se obteve um resultado de que 86,5% dos 

pacientes possuem concentração sérica de vitamina D abaixo de nível recomendado 

(30 ng/mL), muito semelhante ao presente estudo. Talvez condições sociais e 

econômicas possam ser uma das causas mais importantes da baixa concentração de 

vitamina D generalizada dos pacientes dessa pesquisa, além do curto tempo de 

exposição ao raio solar no seu dia a dia devido ao estilo de vida moderno (dados ainda 

não publicados). 

Conforme os resultados obtidos, observa-se que não há diferença estatística na 

concentração de vitamina D entre grupo de pacientes infectados e não infectados, 

mostrando que a vitamina D pode não ter um papel central na prevenção da infecção 
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nesses pacientes estudados, porém pode ser um fator importante na redução de um 

processo inflamatório nos pacientes com teste positivo para COVID-19 [82, 112, 113]. 

 Nessa pesquisa verificamos a presença de maior gravidade da doença nos 

pacientes com maior faixa etária. Uma das explicações para esse acontecimento pode 

ser a ocorrência da disfunção da mitocôndria com o avanço da idade. Sabendo que 

as mitocôndrias são essenciais para muitas atividades importantes nas células, não 

apenas na produção de energia, mas também na síntese de nucleotídeos, 

modificação dos fosfolipídios de membrana e regulação da homeostase do cálcio. 

Além disso, as mitocôndrias disfuncionais são as principais fontes de espécies 

reativas de oxigênio que aumentam os danos oxidativos durante o envelhecimento e 

doenças metabólicas [114]. A disfunção mitocondrial relacionada à idade é também 

uma consequência do desequilíbrio da dinâmica, autofagia mitocondrial e biogênese, 

provocando a produção do acúmulo de mitocôndrias danificadas [115, 116]. Logo, 

essas consequências podem piorar o quadro dos pacientes infectados pelo SARS-

CoV-2, como mostrado no resultado obtido, em que as idades dos pacientes do grupo 

“LEVE” são estatisticamente diferentes quando comparadas às dos pacientes dos 

outros grupos com sintomatologia mais severa. 

Considerando esse contexto, sabendo que a severidade da COVID-19 está ligada 

a várias patologias crônicas, principalmente hipertensão, diabetes, doenças 

coronárias, síndrome metabólica e obesidade, os quais estão muito relacionados com 

o avanço da idade, a maioria desses fatores estão associados a um perfil pró-

inflamatório no qual a disfunção mitocondrial desempenha um papel essencial [117-

122].  

 Foi observada a maior prevalência de gênero masculino nos pacientes do Grupo 

Grave, o que pode ser verificado em outros trabalhos também quando se trata sob 

viés de gênero de severidade e mortalidade dos pacientes infectados por SARS-CoV-

2 [123]. Essa disparidade sexual pode ser explicada por uma combinação de diversos 

fatores como o próprio cromossomo, órgãos reprodutivos, hormônios sexuais e fatores 

específicos de gênero, quando se trata sobre comportamentos e atividades 

diferenciais por papéis sociais e culturais/tradicionais [124]. Em uma pesquisa feita 

com dados de 38 países, foi observado esse fato de que em 37 países a taxa de 

mortalidade foi 1,7 vezes a mais em homens do que em mulheres [125]. Mais do que 

isso, essa diferença é mais acentuada com o avanço da idade. Uma análise dos dados 

da COVID-19 da Itália, Espanha, Alemanha, Suíça, Bélgica e Noruega revela que 
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entre todas as faixas etárias com mais de 20 anos, as taxas de mortalidade são 

maiores para os homens do que para as mulheres [126]. Uma das causas dessa 

ocorrência foi a variação das concentrações dos hormônios sexuais, como 

estrogênios, progesterona e testosterona, que apresentam efeitos diretos na função 

celular imunológica por impulsionar a sinalização dessas células através de seus 

respectivos receptores celulares. A variação nas concentrações dos hormônios 

sexuais que ocorre ao longo da vida contribui para diferenças nos perfis imunológicos 

e padrões de suscetibilidade a doenças em diferentes idades [127, 128]. 

 O vírus SARS-CoV-2 necessita da ligação com o receptor ECA2 e do auxílio de 

TMPRSS2 para clivar proteína Spike para entrada na célula hospedeira, e há várias 

evidências de que a diferença sexual pode influenciar de forma distintas nessas 

proteínas. O estrogênio, por exemplo, sinaliza por intermédio do estrogênio-receptor 

no miocárdio, possibilitando a regulação de expressão da ECA para ECA2, 

consequentemente, eleva os níveis de expressão do receptor MAS e receptor da AT2R, 

o que, ao contrário do efeito da ativação do AT1R, reduz a inflamação e a fibrose 

tecidual e promove o reparo tecidual [129-130]. Em relação a TMPRSS2, o andrógeno 

é o único estímulo conhecido da transcrição do gene TMPRSS2, tanto que ela é uma 

protease reconhecida associada ao câncer de próstata e os homens com câncer de 

próstata em terapia de privação de androgênio podem ter um risco significativamente 

menor de infecção pelo SARS-CoV-2 em comparação com os pacientes do sexo 

masculino [131-132]. 

Ao analisar a concentração plasmática de 25-hidroxivitamina D entre os 4 grupos 

de evolução clínica (Leve, Moderado, Grave e Óbito) e também no Grupo Controle e 

COVID+, foram observados que não houve diferença significativa entre eles. Como a 

concentração plasmática da 25-hidroxivitamina D da maioria dos pacientes 

pesquisados são considerados como deficiente ou insuficiente, é esperado que o 

efeito de prevenção e/ou imunomodulação da Vitamina D sobre a COVID-19 não se 

manifestasse. O mesmo resultado foi observado em uma pesquisa realizada no Reino 

Unido, envolvendo 1474 pacientes que mostrou ausência de correlação entre a 

concentração de 25-hidroxivitamina D e COVID-19, mesmo correlacionado com outros 

fatores como etnia, sexo, idade, estados de saúde e outros [133]. 

Os autores Fox e Sizemore avaliaram os Registros Eletrônicos de Saúde de mais 

de 15.000.000 pacientes em 26 estados americanos, encontrando 28185 pacientes 

com resultados para 25[OH]D3 (dos quais, 86% eram deficientes) e teste de COVID-
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19. A ausência da associação foi encontrada entre os pacientes que apresentaram 

deficiência de vitamina D (definida por cada laboratório) e taxas de COVID-19, 

hospitalizações ou mortalidade [112]. 

Em um outro estudo semelhante ao nosso trabalho, foi realizado a comparação 

do nível de vitamina D com os pacientes de grau de infecção diferente e também não 

foi verificado a diferença significativa de concentração de 25[OH]D3 (55 nmol/L vs. 54 

nmol/L, p = 0,83) quando é comparado os pacientes com e sem anomalias de imagem 

de tomografia computadorizada. Mais do que isso, quando a concentrações de 

25[OH]D3 dos pacientes com função pulmonar normal ou prejudicada são comparadas, 

não foi verificado a diferença significativa nos seus níveis de vitamina D do início da 

doença (48 vs. 50 nmol/L, p = 0,84) e nem nos níveis durante a evolução da doença 

(57 vs. 50 nmol/L, p = 0,15). Além disso, verificaram que os níveis de 25[OH]D3 do 

início da doença não são preditivos para estatiamento da morbidade dos pacientes 

[134]. 

 Em uma pesquisa realizada em um hospital do norte da Itália, foi analisado 

retrospectivamente a concentração de 25[OH]D3 de uma coorte de 347 pacientes com 

suspeita de COVID-19. Destes, 128 eram positivos (83 homens, 62,7 ± 14,2 anos e 

45 mulheres, 69,3 ± 15,6 anos) e 219 eram negativos (107 homens, 62,8 ± 19,5 anos 

e 112 mulheres, 54,3 ± 20,1 anos). A concentração média de 25[OH]D3 foram 

semelhantes nos dois grupos: 21,8 ± 16,1 ng/mL e 22,8 ± 14,0 ng/mL para o grupo 

COVID-19 positivo e negativo respectivamente (p-valor: 0,39), assim como a 

porcentagem de indivíduos com níveis de 25[OH]D3 abaixo de 30 ng/mL: 78,9% e 

73,5% para o grupo COVID-19 positivo e negativo respectivamente. Como uma 

grande parte dos pacientes estava abaixo do limiar (30 ng/mL), não podemos excluir 

que a suplementação de vitamina D, restaurando os níveis normais, possa ser 

benéfica na redução do risco de infecção [135]. 

Em uma pesquisa de coorte feita com 19 pacientes, os níveis bem baixos de 

25[OH]D3 foram altamente prevalentes e sugestivos da deficiência dessa vitamina em 

pacientes internados com COVID-19 severa, semelhante com os participantes do 

nosso trabalho. Entretanto essa concentração baixa de 25[OH]D3 não foram 

associados à evolução de quadro clínico. Para finalidade de verificar se a adequação 

do nível da 25[OH]D3 pode prevenir a infecção ou influenciar os resultados clínicos 

dos pacientes com COVID-19 é necessário realizar investigações por intermédio de 

grandes ensaios de intervenção com grupos de pacientes planejado [136].  
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 Contrária ao nosso estudo, uma pesquisa sobre a correlação entre nível sérico 

de vitamina D e casos infectados e casos de óbito por COVID-19 em 20 países da 

Europa, obteve um resultado de correlação negativa quase moderada para os dois 

assuntos estudados (coeficiente de correlação de Pearson = -0,4435 para correlação 

entre nível de vitamina D e casos infectados, p = 0,05; coeficiente de correlação de 

Pearson = -0,4378 para correlação entre nível de vitamina D e casos de óbito, p = 

0,05) [136]. Enquanto a pesquisa feita nos EUA com mais de 190000 pacientes 

mostrou uma forte correlação inversa entre concentração de vitamina D e a taxa de 

infecção por SARS-Cov-2 [113].  

Outro estudo que mediu a associação entre deficiência de vitamina D e o risco de 

infecção viral aguda do trato respiratório mostrou que aqueles pacientes com 

concentração de 25[OH]D3 igual ou superior a 38 ng/mL tiveram uma redução 

significativa no desenvolvimento de infecção aguda do trato respiratório [138]. Com 

base nesse trabalho, podemos especular que a ausência do efeito protetor e/ou 

imunomodulador da vitamina D sobre a COVID-19 no presente estudo seja devido ao 

quadro de hipovitamina D da população de São Bernardo do Campo.  

A Vitamina D pode estar ligado a ação de catelicidina na defesa contra os 

microorganismos invasores. Em um estudo com adultos saudáveis, os níveis de 

catelicidina plasmática correlacionou com 25[OH]D3 somente quando os níveis eram 

de 32 ng/mL ou superior [139]. Assim sendo, surge a possibilidade de deduzir que 

como nesse estudo a maior parte dos pacientes com a infecção confirmada apresenta 

um nível de vitamina D abaixo de 30 ng/mL, talvez não tenha atingido o patamar 

suficiente para observação dos seus efeitos benéficos de imunomodulação e 

produção de peptídeos antimicrobianos, importantes para o combate ao vírus e 

controle da doença. 

Outra hipótese consiste no fato de que, com base em estudos transversais, a 

associação entre baixos níveis de 25[OH]D3 e a doença também poderia ser um 

exemplo de causalidade invertida. Doenças graves caracterizadas por respostas 

inflamatórias robustas, como a COVID-19, podem ser responsáveis por uma redução 

das proteínas de ligação a vitaminas (devido a uma meia-vida mais curta) e um 

aumento do volume total de água corporal e do volume de distribuição, o que, por sua 

vez, resulta na diluição de solutos, portanto baixa concentração sérica [140]. 

Além disso, a evolução da doença de COVID-19 também depende de outros 

fatores, como idade, etnia, presença de outras comorbidades crônicas, que não são 
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menos relevantes em relação à vitamina D. Há possibilidade de que outros fatores 

serem predominantes na influência de piora do quadro clínico dos pacientes dessa 

pesquisa do que a vitamina D. 

Embora não tenha sido verificada correlação significativa entre a concentração 

sérica de vitamina D e a incidência ou agravamento do estadiamento clínico, esse 

resultado não nega a possibilidade da melhoria do quadro clínico do paciente com a 

suplementação de vitamina D durante o seu tratamento, pois há evidência de que o 

aporte vitamínico é benéfico e traz redução de risco e mortalidade pela infecção viral 

no trato respiratório [83]. 

O que não pode ser negado é a existência de limitações nesse estudo de se 

utilizar somente a concentração de vitamina D como principal fator de agravamento 

da COVID-19, sem considerar outros desfechos clínicos relacionados com a doença. 

Como o evento clínico causada pela infecção de SARS-CoV-2 é uma doença nova e 

complexa, outros fatores clínicos, genéticos, socioeconômicos ou hospitalar podem 

influenciar no desenvolvimento da doença e na evolução do quadro clínico dos 

pacientes. Portanto, ainda que a vitamina D seja um ponto muito importante e tenha 

muita possiblidade de exercer um papel importante no controle do agravamento da 

COVID-19, outros fatores devem ser interligados para pesquisas futuras. 

 

6. CONCLUSÃO 
Não houve diferença estatística da concentração da 25-hidroxivitamina D entre o 

Grupo Controle (negativo para COVID-19), Grupo COVID+ (positivo para COVID-19) 

e na evolução da infecção por COVID-19 (Grupos Leve, Moderado, Grave e Óbito).  

Verificou-se a ausência do efeito protetor e/ou imunomodulador da Vitamina D na 

infecção por COVID-19 seja devido a baixa concentração da Vitamina D (insuficiência 

e deficiência) na população estuda.  

Sugerimos o desenvolvimento de estudos onde a população estudada, seja por 

aporte nutricional e/ou suplementação com Vitamina D, apresentem concentração de 

Vitamina D acima dos valores de referência para verificar a ausência ou presença do 

efeito protetor e/ou imunomodulador. 
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