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RESUMO
Lima GL. Avaliação da suplementação de vitamina D em pacientes com
lúpus eritematoso de início juvenil: estudo clínico, randomizado, duplo-cego,
controlado por placebo [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2015.
Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação de
vitamina D nos parâmetros clínicos, laboratoriais, atividade da doença, e
fadiga em pacientes com lúpus eritematoso de início juvenil (LESj).
Métodos: Este trabalho foi um estudo randomizado, duplo-cego, controlado
por placebo por um período de 24 semanas. Quarenta pacientes foram
randomizadas (1:1) para receber colecalciferol via oral 50.000 UI / semana
(LESj-VITD) ou placebo (LESj-PL). A terapêutica destes pacientes foi
mantida estável durante este período. As concentrações séricas de 25hidroxivitamina D (25OHD) foram medidas por radioimunoensaio. A atividade
da doença foi avaliada por meio do Systemic Lupus Erythematosus Disease
Activity Index (SLEDAI) e pelo European Consensus Lupus Activity
Measurement (ECLAM). Fadiga foi avaliada usando a Kids Fatigue Severity
Scale (K-FSS). Resultados: No início do estudo, os grupos foram
semelhantes em relação à idade, índice de massa corporal, envolvimento de
órgãos, dose de glicocorticoide, uso de drogas imunossupressoras, SLEDAI,
ECLAM, K-FSS e concentrações séricas de 25OHD. Após 24 semanas, as
concentrações séricas de 25OHD foram maiores no grupo LESj-VITD que no
LESj-PL [(31,3 (8,7) vs. 16,5 (5,8), p < 0,001)]. Ao fim da intervenção, uma
melhoria significativa no SLEDAI [∆= 0 (- 4 - 5)_ vs. 1 (-12 - 6) p =0,011] e no
ECLAM [∆ = 0 (-2 -1) vs. 0 (-6 - 3) p=0,006], foi observado no grupo LESjVITD em comparação com o LESj-PL. Em relação à avaliação de fadiga,
uma redução da fadiga relacionada com a vida social foi encontrada no
grupo LESj-VITD em comparação com o grupo LESj-PL (p = 0,008). A
suplementação de colecalciferol foi bem tolerada sem eventos adversos
graves. Conclusões: Este estudo sugere que a suplementação com
colecalciferol por 24 semanas é eficaz em diminuir a atividade da doença e
melhorar a fadiga em pacientes com LESj.
Descritores: Lúpus eritematoso sistêmico. Pré-menopausa. Vitamina D.
Colecalciferol. Índice de gravidade da doença. Fadiga. Ensaio
clínico controlado.

SUMMARY
Lima GL. A randomized double-blind placebo-controlled trial of vitamin D
supplementation in Juvenile-onset systemic lupus erythematosus. [Thesis].
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015.
Objective: The aim of this study was to evaluate the effect of vitamin D
supplementation on disease activity and fatigue in Juvenile-onset Systemic
Lupus Erythematosus (JoSLE). Methods: This study was a randomized
double-blind placebo-controlled 24-week trial. Forty JoSLE patients were
randomized (1:1) to receive oral cholecalciferol 50,000 IU/week (JoSLE-VitD)
or placebo (JoSLE-PL). Medications remained stable throughout the study.
Serum levels of 25OHD were measured using radioimmunoassay. Disease
activity was assessed using the SLE Disease Activity Index (SLEDAI) and
the European Consensus Lupus Activity Measurement (ECLAM). Fatigue
was assessed using the Kids Fatigue Severity Scale (K-FSS). Results: At
baseline, groups were similar regarding, age, body mass index, organ
involvement, glucocorticoid dose, use of immunosuppressive drugs, SLEDAI,
ECLAM, K-FSS and levels of 25OHD. After 24 weeks, the mean level of
25OHD was higher in the JoSLE-VitD group than in the JoSLE-PL [(31,3
(8,7) vs. 16,5 (5,8), p < 0,001)]. At the end of intervention, a significant
improvement in SLEDAI [∆= 0 (- 4 - 5)_ vs. 1 (-12 - 6) p =0,011] and in
ECLAM [∆ = 0 (-2 -1) vs. 0 (-6 - 3) p=0,006] was observed in the JoSLE-VitD
group compared to the JoSLE-PL. Regarding fatigue evaluation, a reduction
of fatigue related to social life score was found in the JoSLE-VitD group
compared to the JoSLE-PL group (p=0.008). Cholecalciferol was well
tolerated with no serious adverse events. Conclusion: This study suggests
that cholecalciferol supplementation for 24 weeks is effective in decreasing
disease activity and improving fatigue in JoSLE patients.
Descriptors: Systemic lupus erythematosus. Premenopausal; Vitamin D.
Cholecalciferol. Severity index of disease. Fatigue. Controlled
clinical trial.
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As funções clássicas da vitamina D no osso consistem em manter níveis
séricos e extracelulares de cálcio constantes, por meio do transporte ativo
intestinal no duodeno, assim como inibir a excreção renal de cálcio. Na
manutenção da massa óssea, os níveis de vitamina D mantêm-se adequados
para a mineralização óssea normal (DeLuca, 2004 e Holick, 2007).
Tem-se demonstrado níveis séricos de vitamina D reduzidos em
pacientes com lúpus eritematoso sistêmico. Esses pacientes apresentam
vários fatores de risco para esta deficiência: fotossensibilidade com o uso
contínuo de fotoprotetores, impedindo a ação da exposição solar; uso
crônico de glicocorticoides, o qual altera a metabolização da vitamina D,
dando uma forma polar na molécula, inativando-a; uso de hidroxicloroquina,
que parece alterar o metabolismo de vitamina D, diminuindo a conversão de
vitamina D2 para vitamina D3; nefrite lúpica, que provoca um prejuízo na 1alfa-hidroxilação. Além disso, foram observados anticorpos antivitamina D
em um grupo de pacientes com lúpus e síndrome do anticorpo
antifosfolípide, particularmente naqueles com anticorpos anti DNA positivo
(Griffiths et al., 2005, Arnson et al., 2007; Carvalho et al., 2007; RuizIrastorza et al., 2008).
Estudos também têm demonstrado que a vitamina D desempenha um
papel importante não só na saúde do osso, mas também no sistema imune
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(DeLuca, 2004). A presença de receptores de vitamina D em células
envolvidas na resposta imune e descoberta de que as células dendríticas
expressam receptores de vitamina D fornecem evidência para as suas
propriedades imunomoduladoras (Kamen e Aranow, 2008; De Borst et al.,
2011; Zold et al., 2011).
A vitamina D tem efeitos sobre as células T e B, modulando sua
ativação. Em níveis normais, esse hormônio pode regular as células B e a
secreção de anticorpos (Yang et al., 2013; Gatenby et al., 2013). Por
conseguinte, a deficiência de vitamina D tem sido particularmente associada
com doenças autoimunes, tais como esclerose múltipla, diabetes mellitus,
artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico (LES) (Munger et al., 2006;
Kamen et al., 2006; Cutolo e Otsa, 2008; Hyppönen, 2010; Antico et al.,
2012).
Estudos anteriores sugeriram uma base imunológica para a
associação de baixos níveis de vitamina D e o aparecimento ou a gravidade
do LES (Bonakdar et al., 2011; Mandal et al., 2014). Além disso, pacientes
com LES e deficiência de vitamina D têm níveis mais elevados de anticorpos
anti-DNA dupla fita (anti-dsDNA) (Mandal et al., 2014) e piores índices de
atividade da doença, envolvendo particularmente manifestações renais e
hematológicas (Cutolo, 2009; Amital et al., 2010; Hamza et al., 2011)
(Quadro 1).
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Quadro 1 - Estudos transversais prévios avaliando vitamina D e
atividade da doença em pacientes com LES
N

Conclusões

Autores

378

Correlação inversa com atividade da doença

Amital et al. (2010)

124

Sem correlação com atividade da doença

Toloza et al. (2010)

198

Correlação com atividade da doença

104

Sem correlação com atividade da doença

40

Correlação com atividade de doença, notadamente
aumento de anti-dsDNA

60

Correlação com atividade da doença

Hamza et al.
(2011)

177

Correlação com atividade da doença

Szodoray et al.
(2011)

290

Correlação com atividade de doença, notadamente
aumento de anti-dsDNA

Mok et al. (2012)

73

Sem correlação com a atividade de doença

Muñoz-Ortego et
al. (2012)

46

Flare da doença ao declínio dos níveis de vitamina D

Birmingham et al.
(2012)

49

Associação com envolvimento renal

Bogaczewicz et al.
(2012)

95

Sem correlação com atividade pelo SLEDAI

129

Relação inversa com atividade da doença, níveis de antidsDNA e IFN-α

70

Sem correlação com a atividade de doença

Garf et al. (2015)

119

Correlação com baixos níveis e atividade da doença

Yap et al. (2015)

Ben-Zvi et al.
(2010)
Kim et al. (2010)
Bonakdar et al.
(2011)

Attar e Siddiqui
(2013)
Mandal et al.
(2014)

Onde: LES = lúpus eritematoso sistêmico; anti-dsDNA = anticorpos anti-DNA dupla fita
osteoporose; IFN-α = Interferon alfa, SLEDAI = Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity
Index.

Em relação aos sintomas do LES, a fadiga foi relatada em até 81% dos
pacientes adultos. Apesar de ser uma manifestação complexa e não
específica, vários estudos sobre lúpus em adultos têm sugerido uma
associação entre fadiga e atividade da doença (Wysenbeek et al., 1993; Tench
et al., 2000; Mattsson et al., 2008). No entanto, em relação à vitamina D, os
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dados ainda são controversos (Ruiz-Irastorza et al., 2008; Stockton et al.,
2012). Um estudo avaliou a fadiga em uma população de lúpus juvenil, mas
os níveis de vitamina D não foram avaliados (Houghton et al., 2008).
Sobre vitamina D e lúpus eritematoso sistêmico juvenil (LESj), existem
dados na literatura com alguma evidência de uma maior frequência de
deficiência de vitamina D em pacientes com LESj do que nos controles
pareados por idade (Wright et al., 2009; Peracchi et al., 2014; Stagi et al.,
2014), além de maiores níveis de marcadores inflamatórios (Robinson et al.,
2014). Segundo Casella et al. (2012) o grupo demonstrou uma associação
de deficiência de vitamina D (< 20 ng/mL) e pior índice de atividade da
doença, dado pelo Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index
(SLEDAI), apoiando a teoria de que a suplementação de vitamina D possa
ser benéfica para esses pacientes.
Em estudos recentes sobre suplementação de vitamina D no lúpus
eritematoso sistêmico, observa-se a escassez de dados em crianças e
adolescentes (Ruiz-Irastorza et al., 2010; Terrier et al., 2012; Petri et al.,
2013; Abou-Raya et al., 2013; Andreoli et al., 2015; Aranow et al., 2015;
AlSaleem et al., 2015).

2 OBJETIVOS
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Comparar o efeito da suplementação ou não de vitamina D
(colecalciferol 50.000 UI/ semana por seis meses versus placebo) em
pacientes com diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico juvenil em relação
aos seguintes parâmetros:
a) Índices de atividade da doença:
- Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index.
- European Consensus Lupus Activity Measurement (ECLAM).
b) Escore de Fadiga
- Kids Fatigue Severity Scale (K-FSS).

3 MÉTODOS

MÉTODOS - 9

Este trabalho é um estudo duplo-cego, randomizado, controlado por
placebo (Clinical Trial Registry: NCT01892748), realizado no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil.

3.1 Participantes
De julho de 2012 a agosto de 2013, foram selecionados 60 pacientes
com LESj seguidos no Ambulatório de Doenças Reumatológicas Iniciadas na
Infância do Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Destes, foram incluídos no estudo 45 do sexo feminino os
quais preencheram os critérios de classificação para LES do Colégio
Americano de Reumatologia (American College of Rheumatology - ACR)
(Hochberg, 1997) e apresentaram sintomas antes dos 16 anos de idade e
atualmente com menos de 25 anos.
Os critérios de exclusão foram: SLEDAI superior a 12 (para minimizar
a possibilidade de modificação do tratamento, incluindo um aumento nas
doses de glicocorticoides e de associação de drogas imunossupressoras
durante o estudo), outras doenças autoimunes ou doenças infecciosas,
insuficiência renal (creatinina sérica > 2,5 g/dL), história de nefrolitíase,
hipercalciúria, má absorção intestinal, insuficiência hepática, uso atual ou
prévio de medicações com ação óssea, gestação e recusa em participar do
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estudo. Pacientes que receberam ciclofosfamida, rituximabe ou doses
elevadas de metilprednisolona nos últimos três meses, também foram
excluídas.

3.2 Randomização
Os pacientes foram randomizados em dois grupos paralelos:
suplementação de vitamina D (LESj -VITD) e placebo (LESj -PL). Tanto os
participantes do estudo quanto o pesquisador desconheciam a medicação
utilizada. O primeiro grupo recebeu colecalciferol 50.000 UI/semana via oral
e o segundo grupo recebeu placebo em comprimidos idênticos durante seis
meses. Todos os indivíduos foram avaliados no início e após o término da
suplementação para os parâmetros clínicos e laboratoriais. A adesão da
suplementação de vitamina D foi avaliada pela contagem de comprimidos de
vitamina D devolvidos, além de telefonemas quinzenais para os pacientes.
Antes de randomização, foi realizado um washout de três meses de
vitamina D em todas as pacientes participantes do estudo.

3.3 Avaliação Laboratorial
Os níveis séricos de 25-hidroxivitamina D (25OHD) foram medidos
através da técnica de radioimunoensaio (DiaSorin®, Stillwater, MN, EUA),
com limite inferior de detecção de 5 ng/mL, sendo considerado níveis
normais de vitamina D entre 30 a 100 ng/mL. A deficiência de vitamina D foi
definida como níveis séricos inferiores a 20 ng/mL; níveis séricos entre 20
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ng/mL e 29 ng/mL foram classificados como insuficiência de vitamina D
(Holick et al., 2011). Os coeficientes de variação intra e interensaio foram de
7,8% e 5,6%, respectivamente.
Anticorpos

anti-DNA

dupla-fita

foram

detectados

por

Imunofluorescência indireta (IFI) utilizando Crithidia luciliae. A medição do
complemento (C3 e C4) do soro foi realizada usando imunoturbidimetria. A
velocidade de hemossedimentação (VHS) foi medida utilizando o método
Westergren, e proteína C-reativa (PCR) foi medida por imunoturbidimetria.
Os níveis séricos de cálcio e de creatinina, hemograma completo e o nível
de proteína na urina de 24 horas foram determinados através de
metodologia padrão.

3.4 Coleta de Dados
Dados demográficos e antropométricos foram obtidos por questionário
padronizado ou exame físico incluindo etnia, idade, altura e peso.
As características demográficas e dados clínicos foram obtidos por
meio de um questionário específico (Anexo A). Os pacientes foram
rotineiramente avaliados no início, três e seis meses após. Na avaliação,
foram incluídos aspectos clínicos relevantes para este estudo (critérios de
diagnóstico, duração da doença, índice de massa corporal (IMC), uso de
medicamentos incluindo a dose média diária de glicocorticoide (GC) e
drogas imunossupressoras).
A etnia foi definida com base em consulta autodeclarada de segunda
geração de antepassados, uma abordagem utilizada anteriormente para a
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população brasileira (Fuchs et al., 2002). Indivíduos que relataram quatro
avós caucasianos foram classificados como brancos. Indivíduos com
ancestrais africanos e caucasianos (etnia miscigenada) foram classificados
como não caucasianos. Quando a informação racial em relação aos avós
não estava disponível, a etnia de um indivíduo foi igualmente determinada
pela etnia de seus pais.

3.5 Parâmetros Clínicos
Na avaliação, foram incluídos aspectos clínicos relevantes para este
estudo (critérios de diagnóstico, duração da doença, IMC, uso de
medicamentos

incluindo

a

dose

média

diária

de

GC

e

drogas

imunossupressoras).
A atividade da doença foi avaliada através dos índices: SLEDAI
(Bombardier et al., 1992) e ECLAM (Vitali et al., 1992). Os índices de
atividade da doença foram mensurados no dia que as amostras de soro
foram colhidas.
Todas as pacientes completaram um questionário específico para
avaliar a fadiga. O questionário foi o K-FSS (Krupp et al., 1989) que foi
previamente utilizado e validado para pacientes com lúpus juvenil (Houghton
et al., 2008). As pontuações variam de 1 a 7, com níveis mais elevados
indicando maior fadiga. Neste questionário, algumas variáveis foram
reclassificadas como “ir para a escola”, “exercícios”, e “vida social”, uma vez
que eram mais adequados para as crianças e às atividades dos
adolescentes (Houghton et al., 2008).
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Fotoprotecção foi recomendada para todas as pacientes. Ambos os
grupos foram autorizados a continuar sua terapia em curso padrão [GC,
hidroxicloroquina (HCQ), imunossupressores], desde que as doses fossem
mantidas estáveis. Foi permitida uma elevação mínima de GC, quando
necessário.

3.6 Análise Estatística
Os resultados foram expressos como média (desvio padrão) ou
mediana ou porcentagem. Os dados do grupo no início do estudo e seis
meses de seguimento foram comparados utilizando-se os testes t de Student
e qui-quadrado. As variáveis contínuas entre os dois grupos foram
comparadas por meio do teste-t de Student ou teste de Mann-Whitney. As
variáveis categóricas foram comparadas pelo teste do qui-quadrado e teste
exato de Fisher, conforme o caso. O programa usado foi SPSS para
Windows, versão 20.0 (SPSS, Chicago, IL, EUA). A significância estatística
foi definida como um valor de p < 0,05.

3.7 Aprovação da Comissão de Ética
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo de pesquisa 0059/11) e
todos os participantes leram, concordaram e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido (Anexos B e C).

4 RESULTADOS
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Quarenta e cinco pacientes iniciaram o estudo. A distribuição entre os
grupos foi aleatória tanto para o grupo LESj - VITD (n = 22) quanto o grupo
LESj - PL (n = 23). Cinco pacientes se retiraram por razões pessoais ou por
perda de seguimento. Portanto, 40 pacientes completaram o estudo e foram
analisadas (Figura 1). A aderência à suplementação foi semelhante nos dois
grupos (85% vs 75%, p = 0,69).

Figura 1 - Fluxograma dos participantes do estudo

Os parâmetros basais de ambos os grupos encontram-se descritos na
Tabela 1. Os parâmetros antropométricos, clínicos e laboratoriais da doença
foram semelhantes nos grupos LESj-VITD e LESj-PL (p > 0,05). Possíveis
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fatores de viés para os níveis de vitamina D, incluindo IMC, etnia, estação do
ano e proteinúria foram comparáveis em ambos os grupos. O nível de
25OHD no início do estudo foi de 19,1 (6,4) ng/mL no grupo LESj-VITD vs.
19,5 (4,5) ng/mL no grupo LESj-PL (p = 0,82). A prevalência geral de
insuficiência de vitamina D em todas as pacientes no início do estudo foi de
95%.
Durante o período de estudo apenas duas pacientes necessitaram de
alterações mínimas no tratamento. Em uma paciente do grupo LESj-VITD foi
necessário um aumento da dose de prednisona 5 para 10 mg/dia, devido à
atividade articular refratária ao uso de anti-inflamatório não hormonal. Em
outra paciente do grupo LESj-PL, a prednisona foi aumentada de 2,5 a 10
mg/dia, também para a atividade articular.
Após seis meses de suplementação, as pacientes LESj-VITD
apresentaram maiores níveis de 25OHD do que as do grupo LESj-PL [31,3
(8,7) vs 16,5 (5,8), p < 0,001]. Além disso, no grupo LESj-VITD, 70% dos
doentes alcançaram níveis 25OHD > 30 ng/mL em comparação com 0% no
grupo LESj-PL (p < 0,001) (Tabela 2). O uso das cápsulas no grupo LESjVITD foi similar em pacientes de ambos os grupos após 24 semanas (86%
vs 83%, p = 1,0).
Uma melhoria significativa no SLEDAI [0 (-4 - 5) vs 1 (-12 - 6), p = 0,011]
no ECLAM [0 (-2 - 1) vs 0 (-6 - 3), p = 0,006], também foi observado no grupo
LESj-D, em comparação com o grupo LESj-PL (Tabela 3).
No que diz respeito à melhoria no SLEDAI, o anti-DNA tornou-se
negativo em quinze por cento no grupo que recebeu a suplementação, mas
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em nenhum no grupo que recebeu placebo (15% vs 0%; p = 0,03), sem
diferenças significativas para os outros itens do SLEDAI. A redução aparente
de envolvimento cutâneo no grupo da vitamina D (5% vs 0%, p = 0,66), e
melhoria das manifestações articulares no grupo suplementado (5%) em
relação à piora (10%) no grupo placebo (p = 0,18) não atingiram significância
estatística. O nível de proteinúria foi semelhante antes e após a
suplementação de vitamina D (180 vs 200 mg/24h, p = 0,32) e não foi
observada correlação significativa (r = 0,019, p = 0,93).
Pacientes que receberam o suplemento de vitamina D (colecalciferol
50.000 UI/semana) tinham um melhor escore global de fadiga no final do
estudo do que o grupo placebo [3,15 (1,44) x 4,30 (1,33), p = 0,012]. A
análise de itens específicos do escore de fadiga revelou uma melhoria
significativa para a vida social no grupo LESj-VITD em comparação com o
grupo LESj-PL [-0,95 (1,95) vs 0,60 (1,53), p = 0,008]. Além disso, após 24
semanas de suplementação, itens específicos do escore de fadiga, incluindo
fadiga com facilidade, fadiga durante o exercício, fadiga a médios esforços e
fadiga considerada um problema, foram significativamente melhores no
grupo LESj-VITD do que no grupo LESj-PL (p < 0,05) (Tabela 4).
A suplementação foi bem tolerada com nenhuma diferença de
segurança entre os dois grupos. Seis pacientes (quatro no grupo de
intervenção e dois no grupo do placebo) relataram dor epigástrica, mas sem
interrupção do tratamento. Níveis séricos e urinários de cálcio estavam
dentro dos padrões de normalidade no início do estudo e após seis meses
de avaliação em ambos os grupos. Não foram registrados efeitos adversos
graves.
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Tabela 1 - Dados demográficos, clínicos, laboratoriais e de tratamento
no início do estudo em pacientes com LESj
LESj-vitD

LESj-PL

N = 20

N = 20

18,5 (3,5)

19,3 (3,3)

0,46

Caucasiana (%)

70

75

0,73

Nāo-Caucasiana (%)

30

25

0,73

Inverno (%)

45

40

0,76

Primavera (%)

40

35

0,75

Verão (%)

15

25

0,44

22,8 (3,9)

24,2 (5,3)

0,36

Envolvimento cutâneo (%)

25

30

0,80

Envolvimento articular (%)

5

5

1,00

Envolvimento hematológico (%)

45

55

0,64

Doença renal (%)

10

20

0,42

180 (50 - 1127)

195 (50 - 1700)

0,55

80

85

0,68

11,90 (9,4)

14,12 (9,15)

0,42

Uso de hidroxicloroquina (%)

80

85

0,68

Uso de imunossupressor (%)

85

75

0,44

Azatioprina (%)

65

50

0,35

Micofenolato de Mofetil (%)

15

25

0,44

Metotrexato (%)

15

15

1

Anti-dsDNA positivo (%)

45

40

0,75

C3, mg/dL

85,75 (27,5)

91,05 (24,5)

0,52

C4, mg/dL

14,34 (6,7)

14,40 (9,6)

0,97

PTH, pg/mL

32,85 (15,8)

28,6 (10,7)

0,32

Creatinina sérica, mg/dL

0,65 (0,1)

0,70 (0,2)

0,25

Cálcio sérico, mg/dL

9,4 (0,5)

9,1 (0,5)

0,11

Idade, anos

p

Etnia

Estação do ano

Índice de massa corporal, kg/m²

Proteinuria, mg/dia
Uso de glicocorticoide (%)
Dose de glicocorticoide, mg/dia

Dados expressos como média (desvio padrão) ou número (porcentagem)
PTH = Paratormônio
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Tabela 2 -

Concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D (25OHD) em
pacientes com LESj no início e após seis meses de intervenção
LESj- VitD

LESj- PL

N = 20

N = 20

19,1 (6,4)

19,5 (4,5)

0,82

25OHD < 30 ng/mL (%)

90

100

0,15

25OHD < 20 ng/mL (%)

60

45

0,35

31,3 (8,7)

16,5 (5,8)

< 0,001

25OHD < 30 ng/mL (%)

30

100

< 0,001

25OHD < 20 ng/mL (%)

10

75

< 0,001

p

Início
25OHD, ng/mL

Após 6 meses
25OHD, ng/mL

Dados expressos como média (desvio padrão) ou porcentagem

Tabela 3 - Índices de Atividade de Doença (SLEDAI and ECLAM) no
início e após seis meses de intervenção
LESj- VitD
N = 20

LESj- PL
N =20

p

4 (0 - 8)

3 (0 - 12)

0,829

2,5 (0 – 12)

4 (0 - 12)

0,060

0 (-4 - 5)

1 (-12 - 6)

0,011

Início

2 (0 - 5)

2 (0 - 6)

0,903

Após 6 meses

2 (0 – 6)

2,5 (0 – 6)

0,121

6 meses - início

0 (-2 - 1)

0 (-6 - 3)

0,006

Score
SLEDAI
Início
Após 6 meses
6 meses - início
ECLAM

Dados expressos como mediana (amplitude)
SLEDAI = Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index; ECLAM = European
Consensus Lupus Activity Measurement
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Tabela 4 - Escore de Fadiga (K-FSS) no início e após seis meses de
intervenção

Incapaz de realizar atividades quando tem
fadiga
Início

LESj- VitD

LESj- PL

N=20

N =20

5,00 (1,89)

5,05 (2,06)

0,936

p

6meses

4,00 (2,29)

4,80 (2,01)

0,248

6 meses - início

-1,00 (2,38)

-0,25 (1,61)

0,251

Início

4,65 (2,03)

4,90 (1,99)

0,697

6 meses

4,00 (2,00)

5,35 (1,72)

0,027

6 meses - início

-0,65 (1,92)

0,45 (2,25)

0,105

Início

3,65 (1,95)

4,40 (2,16)

0,257

6 meses

3,05 (1,70)

4,75 (1,77)

0,003

6 meses - início

-0,60 (2,25)

0,35 (1,72)

0,143

Início

3,65 (2,03)

4,20 (1,90)

0,383

6 meses

3,20 (1,70)

4,55 (1,73)

0,017

6 meses - início

-0,45 (2,16)

0,35 (1,72)

0,203

Início

3,05 (1,87)

3,60 (1,53)

0,316

6 meses

2,95 (1,50)

4,10 (1,65)

0,026

6 meses - início

-0,10 (1,68)

0,50 (1,27)

0,211

Início

3,05 (1,60)

3,85 (1,66)

0,129

6 meses

3,10 (1,83)

3,90 (1,61)

0,151

6 meses - início

0,05 (1,60)

0,05 (1,46)

0,999

Início

2,65 (1,49)

3,40 (1,63)

0,138

6 meses

2,60 (1,60)

3,60 (1,53)

0,051

6 meses - início

-0,05 (1,53)

0,20 (1,32)

0,584

Início

3,35 (1,69)

3,90 (1,51)

0,286

6 meses

2,85 (1,59)

3,60 (1,53)

0,138

6 meses - início

-0,50 (1,84)

-0,30 (1,34)

0,697

Início

3,55 (1,98)

3,50 (1,73)

0,932

6 meses

2,60 (1,60)

4,10 (1,88)

0,010

6 meses - início

-0,95 (1,95)

0,60 (1,53)

0,008

Fadiga quando realiza exercícios

Fadiga com facilidade

Fadiga aos médios esforços

Fadiga considerada um problema

Fadiga crônica

Fadiga considerada o pior problema

Fadiga interferindo na atividade escolar

Fadiga interferindo na vida social

Dados expressos como média (desvio padrão)
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Este estudo demonstrou pela primeira vez que a suplementação de
vitamina D (colecalciferol 50.000 UI/semana, durante seis meses) melhora a
atividade da doença e fadiga no Lúpus Eritematoso Juvenil.
Os dados basais semelhantes entre os grupos, como IMC, uso de
glicocorticoides e hidroxicloroquina permitiram uma análise mais acurada do
efeito da suplementação de vitamina D. O peso poderia ser um fator de
confusão porque a vitamina D é lipossolúvel e baixos níveis de 25OHD em
indivíduos com excesso de peso poderia ser por uma consequência desse
volume maior presente (Wortsman et al., 2000; Sahebari et al., 2014). Além
disso, sugere-se que a cloroquina iniba a conversão 25OHD para 1,25OHD
e, consequentemente, aumentaria os níveis de 25OHD (Sahebari et al.,
2014). Os glicocorticoides também podem influenciar os níveis séricos de
vitamina D (Chaiamnuay et al., 2013) neutralizando seus efeitos (Canalis et
al., 2007).
A vitamina D possui efeitos imunomoduladores importantes, como
diminuição de células Th1 CD4 e citocinas, aumento de células T
reguladoras, inibição da diferenciação de células dendríticas e prevenção da
proliferação das células B ativadas (Arnson et al., 2007). A deficiência de
vitamina D parece contribuir para o aumento da ativação das células B em
pacientes com LES e aumento da produção de auto-anticorpos em
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indivíduos geneticamente suscetíveis (Cutolo, 2009; Ritterhouse et al., 2011;
Schneider et al., 2014). Deste modo, a redução significativa da frequência de
anticorpos anti-dsDNA em pacientes LESj sob suplementação com vitamina
D observada nesse estudo, reforça achados anteriores em adultos egípcios
e franceses com LES, onde mostraram decréscimo nos auto anticorpos,
notadamente anti-dsDNA (Terrier et al., 2012; Abou-Raya et al., 2013).
Os baixos níveis desse hormônio têm sido associados com uma maior
prevalência e níveis mais elevados de atividade no LES (Mok et al., 2012). De
fato, um estudo anterior em lúpus adulto mostrou uma associação significativa
entre a diminuição dos níveis de vitamina D e flare da doença, especialmente
durante os meses de baixa exposição solar (Birmingham et al., 2012). Sendo
assim, o ajuste de níveis de vitamina D pode ser útil no tratamento de
condições mediadas por células B, tais como o LES. Apoiando esta hipótese,
já anteriormente relatada em um estudo transversal, pacientes com lúpus
juvenil com níveis mais baixos de vitamina D apresentaram maior SLEDAI
(Casella et al., 2012). Assim como foi também relatado em diversos estudos
com adultos (Hamza et al., 2011; Mandal et al., 2014). Foi demonstrado no
presente estudo prospectivo que seis meses de suplementação de vitamina D
é eficaz em induzir uma melhoria significativa na atividade da doença
(SLEDAI) predominantemente associado ao anti-DNA.
Nesse estudo foi também observado, além da melhoria laboratorial,
um efeito clinicamente significativo da suplementação de vitamina D: uma
diminuição no escore de fadiga no grupo LESj-VITD, já que esta é uma
queixa comum e incapacitante em pacientes lúpicos ativos.
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A gravidade da fadiga no LES pode estar relacionada com o
psicossocial, doenças associadas e fatores relacionados com o tratamento.
Em pacientes com lúpus, a fadiga pode ser importante e muitas vezes afeta
a capacidade de um indivíduo (Ruiz-Irastorza et al., 2008). No que diz
respeito sobre fadiga, o estudo demonstrou que os pacientes que receberam
suplementação com vitamina D apresentaram uma melhoria em muitos
aspectos relacionados e mais significativamente na vida social, incluindo a
taxa de variação percentual desse último parâmetro. A melhoria neste item é
particularmente importante em pacientes adolescentes, adultos jovens. Além
disso, um aumento do tamanho da amostra poderia melhorar estes
resultados significativos. Vários estudos relataram altas taxas de fadiga em
pacientes com lúpus juvenil (Stockton et al., 2012; Schmeding et al., 2013).
Em nosso estudo, foi utilizada a Escala de Severidade de Fadiga Infantil
(traduzida do K-FSS), uma escala de severidade de fadiga adaptada e
validada, previamente utilizada em pacientes com lúpus juvenil (Houghton et
al., 2008). Semelhante aos nossos resultados, Ruiz-Istagroza et al. (2010)
demonstraram uma diminuição de sintomas de fadiga após a suplementação
de vitamina D em pacientes com lúpus adulto utilizando a escala visual
analógica (VAS), a qual é menos específica para fadiga.
A dose utilizada foi de 50.000 UI de acordo com Holick et al. (2011),
que mostraram que a suplementação de 50.000 UI/semana de vitamina D
após oito semanas pode aumentar os níveis séricos na maioria dos
indivíduos. Outros protocolos de suplementação foram também referidos
como sendo eficazes na indução de um efeito modulador imune no lúpus
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adulto, tais como a suplementação diária com 2000 UI de colecalciferol por
12 meses e suplementação com 100.000 UI de vitamina D por semana
durante quatro semanas, seguido de 100.000 UI/mês por seis meses (Terrier
et al., 2012; Abou-Raya et al., 2013).

6 CONCLUSÕES
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A reposição de vitamina D é bem tolerada e pode melhorar a
modulação imunológica em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico
juvenil, diminuindo escores de atividade da doença e fadiga. A intervenção
terapêutica pode ser recomendada em pacientes com níveis deficientes de
25OHD. No entanto, estudos multicêntricos ainda são necessários para a
confirmação desses achados.

8 ANEXOS
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Anexo A - Questionário padronizado
Ficha de Apresentação dos Pacientes: Avaliação da suplementação de vitamina D
em pacientes com Lúpus Eritematoso de início Juvenil
Laboratório de Metabolismo Ósseo - LIM17 Reumatologia/FMUSP
Profa. Dra Rosa M. R. Pereira - Pós-graduanda Glauce Leão Lima

1 - Data:___/___/_____
2 - Estação do ano (1) inverno

(2) primavera

(3) verão

(4) outono

3 - Nome: .................................................................................................................................
4 - RG: .............................................
5 - Idade: ...........................................
6 - Etnia:

(1) branca

(2) parda

(3) negra

(4) asiática

7 - Nome da mãe: ....................................................................................................................
8 - Endereço ............................................................................................................................
9 - Fone ...........................................
10 - ACR: .................. critérios
11 - Quais:
12 - Rash Malar

(1) sim

(2)não

13 - Imunológico

(1) sim

(2)não

14 - Artrite

(1)sim

(2) não

15 - Fotossensibilidade

(1) sim

(2)não

16 - Neurológico

(1) sim

(2) não

17 - FAN

(1) sim

(2) não

18 - Úlceras orais

(1) sim

(2) não

19 - Nefrite

(1) sim

(2) não

20 - Serosite

(1) sim

(2) não

21 - Leões discoides

(1) sim

(2) não

22 - Hematológico

(1) sim

(2) não

Medicações em uso
23 - Vitamina D
(1)sim

(2)não

Dose atual ...................................................................

24 - Cloroquina

(1) sim

(2) não

....................................................................................

25 - Prednisona

(1)sim

(2) não

....................................................................................

25 - Azatioprina

(1)sim

(2) não

....................................................................................

26 - Ciclofosfamida (1) sim

(2) não

....................................................................................

27 - MMF

(1) sim

(2) não

....................................................................................

28 - Outras drogas (1) sim

(2) não

....................................................................................
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Fadiga = LESJ e Vitamina D
Na última semana

Discordo Totalmente

→ Concordo Totalmente

29 - Eu não sinto vontade de fazer nada quando estou
cansado

1 2 3 4 5 6 7

30 - Exercícios me cansam

1 2 3 4 5 6 7

31 - Eu me canso com facilidade

1 2 3 4 5 6 7

32 - Cansaço interfere em coisas como caminhar, correr ou
subir escadas

1 2 3 4 5 6 7

33 - Cansaço frequentemente me traz problemas

1 2 3 4 5 6 7

34 - Meu cansaço torna mais difíceis minhas atividades há
algum tempo

1 2 3 4 5 6 7

35 - O cansaço interfere em coisas que preciso fazer como
ir à escola

1 2 3 4 5 6 7

36 - O cansaço é um dos meus 3 maiores

1 2 3 4 5 6 7

37 - O cansaço interfere na minha vida social

1 2 3 4 5 6 7
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Anexo B - Aprovação da CAPPesq
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Anexo C - Termo de consentimento livre e esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE
SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
__________________________________________________________________________
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME: ...................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO :.M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: ...........................
BAIRRO:............................................CIDADE: .....................................................................
CEP:........................................TELEFONE: DDD (............) .................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL: .......................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, cuidador, etc): ........................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ......................................SEXO:.M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO...........................................................Nº.....................APTO: ...........................
BAIRRO:............................................CIDADE: .....................................................................
CEP:........................................TELEFONE:DDD(............) ....................................................
__________________________________________________________________________
DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA - Avaliação da suplementação de vitamina D
em pacientes com Lúpus Eritematoso de início Juvenil
2. PESQUISADORES : Profa Dra. Rosa Maria Rodrigues Pereira
CARGO/FUNÇÃO: Profa Associada
INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 45920
UNIDADE DO HCFMUSP: Clinica Médica - Reumatologia
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
RISCO MÍNIMO

□

RISCO MÉDIO

RISCO BAIXO

X

RISCO MAIOR

□
□
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4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 4

anos

1 Você ou responsável legal está sendo convidado para participar deste estudo onde
pretendemos analisar os valores no sangue de vitamina D em pacientes com lupus
eritematoso sistêmico de inicio juvenil, e suas associações com a atividade e gravidade
da doença. Também iremos ver se a reposição dessa vitamina melhora a sua doença.
Para analisar a melhor forma de tratamento, é preciso fazer comparações nos
tratamentos e por isso pesquisa será dividida em dois grupos por sorteio.
Você tomará 2 comprimidos de 25.000U desta vitamina (50.000 U) por semana por 3
meses e depois 2 comprimidos (50.000 U) por semana por mais 3 meses ou você tomará
2 comprimidos de produto não ativo (placebo) por 3 meses e depois 2 comprimidos de
produto não ativo (placebo) por mais 3 meses.
O sorteio significa que você será designado(a) para um grupo ao acaso.
2 Você ou responsável legal responderá um questionário de informações gerais sobre
dados pessoais, uso de medicamentos para o lupus eritematoso sistêmico, data do
diagnóstico e do inicio de acompanhamento ambulatorial. Será também feito um exame
físico geral.
3 Serão colhidos sangue e urina de 24 horas como é feito de rotina, e também sangue
para ver o nível no sangue desta vitamina D.
4 Será realizado exame de densitometria óssea e microtomografianossea para avaliar o
seu osso (massa óssea).
5 Existem mínimos riscos para o participante do estudo como sangramentos e hematomas
no local da coleta. Para a realização de densitometria e da microtomografia você ou o
menor em estudo receberá uma pequena radiação.
A partir dos resultados desta pesquisa poderemos conhecer se a reposição de vitamina
D em pacientes com lupus eritematoso sistêmico melhoram a atividade da doença em
questão, a massa óssea , ou previnem a fadiga (cansaço) devido ao lupus eritematoso
sistêmico. Se esta vitamina melhorar a sua doença ou fadiga você poderá recebê-la
durante todo o seu tratamento neste hospital.
6 Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra
Rosa Maria Rodrigues Pereira que pode ser encontrado no endereço Av. Dr. Arnaldo
455, 3º andar sala 3105 - CEP: 01246-903, São Paulo-SP Telefone(s) 11-30617213. Se
você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º
andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – E-mail:
cappesq@hcnet.usp.br
7 Você pode suspender a autorização a qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição;
8 As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo
divulgado a identificação de nenhum paciente;
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9 Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer
fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira
relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida
pelo orçamento da pesquisa.
11 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos
propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento médico na Instituição,
bem como às indenizações legalmente estabelecidas.
12 Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para
esta pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que
foram lidas para mim, descrevendo o estudo Determinação das Concentrações Séricas
de Vitamina D em Indivíduos Saudáveis: Proposta de Elaboração de Valores de
Referência e Associação Clínica, Laboratorial, Densitométrica, Imunológica e Genética
Eu discuti com a Dra. Rosa Maria R Pereira sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a
serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de
esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de
despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário.
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores
de deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

Assinatura do Responsável
Data

/

/
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