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RESUMO 

 

 

Gonzalez MP. Prevalência de hipovitaminose D e fatores de risco associados 

em pacientes portadores de HIV, HCV e coinfecção HIV/HCV na cidade de 

São Paulo [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 

 

Introdução e Objetivos: Hipovitaminose D, definida como nível sérico de 

25(OH)D insuficiente é considerada pandêmica em muitas populações ao 

redor do mundo e está associada a comorbidades em hepatite C, infecção por 

HIV e coinfecção HIV/HCV. Os objetivos deste estudo são: 1) comparar a 

prevalência de deficiência de vitamina D (DVD) caracterizada por nível sérico 

de 25(OH)D <20 ng/mL, entre pacientes monoinfectados pelo HCV, 

monoinfectados pelo HIV, coinfectados HIV/HCV e participantes do grupo-

controle; 2) identificar fatores de risco específicos associados com DVD na 

população estudada. Pacientes e Métodos: Foram coletados dados clínicos 

e demográficos, 25(OH)D sérica, testes de função hepática e perfil metabólico 

durante os meses de inverno de 129 pacientes HCV monoinfectados, 118 

pacientes HIV monoinfectados e 53 pacientes coinfectados HIV/HCV tratados 

em centros de referência na cidade de São Paulo, bem como, em 122 

indivíduos saudáveis de um grupo-controle formado de pessoas não 

infectadas por HIV, HCV ou HBV, sem uso de suplementos de vitamina D. 

Resultados: A prevalência de deficiência de vitamina D ajustada por sexo, 

idade (<50 vs ≥50), cor de pele (branco vs não branco), índice de massa 

corporal (<25 vs ≥ 25), colesterol total (<200 vs ≥ 200), fração HDL colesterol 

(<40 vs ≥ 40 em homens <50 vs ≥ 50 em mulheres), triglicérides (<150 vs ≥ 

150), glicemia (<110 vs ≥110), uso de efavirenz (sim vs não), uso de tenofovir 

(sim vs não) e índice HOMA-IR, foi menor no grupo HCV do que no controle 

e no grupo HIV (p<0.001). Em todos os grupos, a razão de chance de DVD 

aumenta 1.21 [IC95%(1.01; 1.44) p=0.026] para cada ponto de aumento do 

índice HOMA. Efavirenz também esteve associado com maior razão de 

chance de DVD [3.49(IC95% 1.14-10.67) p=0.028]. Análise por regressão 

logística simples foi aplicada para avaliar fatores de risco associados a DVD 

dentro de cada grupo. Nesta análise, resultaram com associação significativa 

o sexo masculino, com uma menor razão de chance para DVD [RC 

0,42(IC95% 0,18 – 0,96) p = 0,04] no grupo-controle e no grupo HCV [RC 

0,42(IC95% 0,2 – 0,88) p = 0,02]; ainda no grupo HCV houve associação 

significativa entre DVD e HOMA-IR elevado [RC 5,59(IC 95% 1,37 – 22,8) p = 

0,02]; e, no grupo HIV, os indivíduos que apresentaram nadir histórico de CD4 

maior que 200 células/mm3 tiveram menos chance de DVD [RC 0,41 (IC95% 

0,18 – 0,95) p = 0,04]. Conclusão: Uma alta prevalência de DVD foi 



observada em toda a população estudada, incluindo o grupo-controle, 

sugerindo que a apresentação de infecção por HIV e/ou HCV por si só não 

aumenta as chances de DVD. Por outro lado, o incremento do índice HOMA 

e o uso de efavirenz se destacaram como fatores de risco nesta população. 

Estes achados ressaltam a importância da associação da deficiência de 

vitamina D com outras duas condições; a resistência à insulina e o uso de 

terapia antirretroviral para o HIV, os quais, isoladamente ou em combinação, 

podem aumentar a incidência de comorbidades como o diabetes do tipo 2.  

 

Descritores: Vitamina D, Resistência à Insulina, Hepatite C, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, HIV, HCV, Terapia Antirretroviral 
 



ABSTRACT 

 

 

Gonzalez MP. Prevalence of hypovitaminosis D and associated risk factors in 

patitents with HIV, HCV and HIV/HCV co-infection in the city of São Paulo 

[Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2016. 

 

Background and Aims: Hypovitaminosis D, defined as insufficient serum level 

of 25(OH)D, is considered pandemic in many populations worldwide and is 

associated with co-morbidities in hepatitis C, HIV and HIV/HCV co-infection. The 

aim of this study is to 1) compare the prevalence of 25-hydroxyvitamin D 

deficiency (VDD), defined as serum levels of 25(OH)D < 20 ng/mL, among HCV 

mono-infected, HIV mono-infected, HIV/HCV co-infected patients and control 

participants and 2) identify specific risk factors associated with VDD in each 

group. Patients and Methods: We collected demographic and clinical data, 

serum 25-hydroxyvitamin D, liver function parameters and metabolic profiles on 

129 HCV mono-infected, 118 HIV mono-infected and 53 HIV/HCV co-infected 

patients treated at reference centers in São Paulo (Brazil) as well as on 122 

volunteer controls, not infected by HIV, HCV, HBV or taking vitamin D 

supplements.  Results: VDD prevalence adjusted for sex, age (<50 vs ≥ 50), skin 

color (white vs not white), body mass index (<25 vs ≥ 25), total cholesterol (<200 

vs ≥  200), HDL cholesterol (<40 vs ≥ 40 in men and <50 vs ≥ 50 in women), 

triglycerides (<150 vs ≥ 150), glycemia (<110 vs ≥ 110), use of Efavirenz - EFV 

(yes vs no), use of Tenofovir -TDV (yes vs no) and HOMA-IR was lower in HCV 

group than control and HIV groups (p<0.001). In all groups, adjusted odds of VDD 

increases by 1.21 [CI95% (1.01-1.44)] for each unit increase of HOMA-IR. 

Antirretroviral therapy regimens containing efavirenz were also associated to 

higher odds of VDD 3.49 [CI95% (1.14-10.67) p=0.028]. Logistic regression was 

applied to analyze risk factors associated to VDD within each group. In this 

analysis male sex resulted significantly associated to lower chance of VDD [OR 

0,42(CI95% 0,18 – 0,96) p = 0,04] in control group and in HCV group [RC 

0,42(CI95% 0,2 – 0,88) p = 0,02]; still in HCV group, elevated HOMA-IR was 

significantly associated to VDD [OR 5,59(CI 95% 1,37 – 22,8) p = 0,02]; and in 

HIV group, individuals presenting CD4 nadir higher than 200 cells/mm3 had less 

chance of VDD [OR 0,41 (IC95% 0,18 – 0,95) p = 0,04]. Conclusion: High 

prevalence of VDD was observed across all studied population, including control 

group, suggesting that being infected with HIV and/or HCV per se does not 

increase the chance of VDD. Otherwise, VDD was positively associated with 

HOMA-IR increase for controls and infected patients. It is also associated to use 

of Efavirenz in HIV/HCV patients. This finding highlights the relevance of vitamin 

D deficiency association with two other conditions; insulin resistance and 



antiretroviral therapy, which isolated or in combination, may contribute to the 

incidence of comorbidities, as Type 2 diabetes mellitus 

 

Descriptors: Vitamin D, Insulin Resistance, Hepatitis C, Acquired 

Immunodeficiency Syndrome, HIV, HCV, Antirretroviral Therapy. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Metabolismo e funções fisiológicas da Vitamina D 

 

A vitamina D é um pré-hormônio que, juntamente com o paratormônio 

(PTH), atua como importante regulador da homeostase do cálcio e do 

metabolismo ósseo. É sintetizada por meio da exposição da pele à radiação 

UVB, mas também pode ser obtida da dieta, em quantidades menores1. 

Durante a exposição solar, fótons ultravioleta (UVB) de 290 a 315 nm 

penetram na epiderme e derme, onde são absorvidos pelo 7-

dehidrocolesterol, presente na membrana plasmática das células desses 

tecidos1,2. A absorção da radiação UVB faz com que o 7-dehidrocolesterol 

abra o seu anel B, formando o pré-colecalciferol (Figura 1). Instável, o pré-

colecalciferol rapidamente sofre rearranjos em suas ligações duplas para 

formar a vitamina D3 (Colecalciferol). Assim que formado, o colecalciferol é 

ejetado pela membrana plasmática para o espaço extracelular, onde, ligado 

ao carreador proteico de vitamina D (DBP), entrará no leito capilar da derme. 

 

  
Figura 1 - Fotólise do 7 dehidrocolesterol em pré-colecalciferol (pré D3) e sua 
isomerização térmica a colecalciferol1 
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Existem duas formas de Vitamina D: 1- Colecalciferol (Vitamina D3), que 

é produzido na pele após exposição solar (acima descrita); 2- Ergocalciferol 

(Vitamina D2), que apresenta uma cadeia lateral diferente do colecalciferol 

(i.e., um grupo metil C24 e uma dupla ligação entre C e C), que é produzido 

industrialmente pela irradiação seguida de purificação do ergosterol extraído 

de leveduras. Ambas as formas são usadas para enriquecer alimentos e 

fabricar polivitamínicos1. 

Uma vez produzida, seja na pele ou absorvida da dieta, a Vitamina D é 

submetida a duas hidroxilações obrigatórias para exercer seus papéis 

biológicos.  

A primeira hidroxilação ocorre no fígado, onde é convertida em 25-

hidroxivitamina D (25(OH)D), ou calcidiol1. Esta forma biológica de vitamina D 

é a mais estável, e seus níveis séricos refletem o estoque corporal. A 25(OH)D 

passa para a circulação ligada ao seu carreador proteico (DBP) e alcança os 

rins, onde a enzima megalina transloca o complexo DBP-25(OH)D para o 

túbulo renal.  

A segunda hidroxilação ocorre, então, na mitocôndria das células 

tubulares, por meio da enzima 25-hidroxivitamina D-1α-hidroxilase (CYP27B), 

que induz a hidroxilação em C-1 para formar a 1-α,25-diidroxivitaminaD 

(1,25(OH)2D).  

A 1,25(OH)2D, ou calcitriol, é a forma biológica efetora da vitamina D 

(Figura 2), e interage com o receptor nuclear de vitamina D (VDR). Este, por 

sua vez, se unirá com o receptor X do ácido retinoico. O complexo formado é 

reconhecido por uma sequência de genes, o elemento respondedor da 

vitamina D (VDRE), que será responsável por desbloquear a informação 

genética dos efeitos biológicos do calcitriol1-3. 
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Figura 2 - Representação esquemática da produção cutânea de vitamina D, 
seu metabolismo e regulação da homeostase do cálcio e crescimento celular1. 
 

 

1.2  Efeitos Biológicos da Vitamina D 
 

1.2.1 Vitamina D e Metabolismo do Cálcio 

 

Em nível intestinal, a 1,25(OH)2D induz a expressão de um canal de 

cálcio epitelial, a proteína ligadora de cálcio, ou “cal-binding protein” (CBP), e 

uma série de outras proteínas que auxiliam na absorção de cálcio da dieta 

para a circulação3. A 1,25(OH)D também interage com o VDR dos 

osteoblastos, estimulando a expressão do receptor ativador do ligante do fator 

de necrose tumoral (RANKL), similar ao paratormônio (PTH)4. Assim, a 

1,25(OH)2D mantém a homeostase do cálcio, aumentando a absorção 

intestinal e a mobilização dos estoques desse íon do esqueleto5. O PTH, a 

hipocalcemia e a hipofosfatemia são os maiores estimuladores da produção 

renal de 1,25(OH)2D5,6. Durante períodos como gravidez, lactação e estirão 
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do crescimento, hormônios como os do crescimento, os esteroides, a 

prolactina e o fator de crescimento insulina-símile (IGF-1) desempenham 

papel fundamental no incremento da produção renal de 1,25(OH)2D, com a 

finalidade de satisfazer as crescentes necessidades de cálcio4,5. 

O Calcitriol exerce efeito de retrorregulação, ou seja, regula sua própria 

síntese, aumentando a expressão da enzima 24-Hidroxilase, que converte a 

25(OH)D em 24,25(OH)2D, ou ácido calcitroico, metabolicamente inerte. Uma 

outra forma de regulação do excesso de produção de vitamina D é mediada 

pela própria luz solar, capaz de transformar o pré-colecalciferol e colecalciferol 

em fotoisômeros com pouca ou nenhuma atividade biológica. Desta forma, 

não é reportada intoxicação por excesso de vitamina D após exposição solar 

prolongada2,7. 

Além do intestino grosso e dos osteoblastos, o VDR tem sido também 

identificado em praticamente todas as células e todos os tecidos do corpo, 

incluindo cérebro, coração, pele, pâncreas, mama, cólon e células do sistema 

imunológico4,8, onde a 1,25(OH)2D auxilia na regulação da maturação e 

crescimento celular, estimula a secreção de insulina, inibe a produção de 

renina e modula a função dos linfócitos T e B, e macrófagos4,5,9. 

 

 

1.2.2 Vitamina D e Sistema Imune 

 

Recentemente, foi identificada a importância da enzima 1-α hidroxilase 

extrarrenal (CYP27B1) para as funções imunomodulatórias da Vitamina D. Os 

macrófagos ativados e as células dendríticas expressam a enzima 1-α 

hidroxilase, que, de forma diferente da enzima renal, não é regulada por sinais 

homeostáticos do metabolismo do cálcio, mas, primariamente, por estímulos 

imunes, como interferon gama e agonistas dos “Toll-Like-Receptors” (TLR)10.  

Em 2006, foi relatado, pela primeira vez, que a ativação dos TLR em 

macrófagos humanos aumenta a expressão dos VDR, que ativam a 

transcrição de DNA dos elementos respondedores à vitamina D (VDRE) 

alocados na região reguladora dos genes-alvo do calcitriol, resultando na 
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produção de peptídeos antimicrobianos com ampla ação contra micro-

organismos, incluindo vírus, fungos, bactérias e micobactérias. Estes 

peptídeos são conhecidos como catelicidinas, que desempenham importantes 

funções na resposta imune inata, conferindo responsividade do sistema imune 

a níveis circulantes de 25(OH)vitamina D11. 

Estes efeitos realçam a relevância em investigar a prevalência da 

deficiência de vitamina D em indivíduos portadores de doenças virais 

crônicas, como o HCV e o HIV.  

 

 

1.3 Definição de hipovitaminose D 
 

A 25(OH)D sérica, o calcidiol, sendo o biomarcador mais estável da 

vitamina D, e que reflete o estoque corporal, é comumente utilizado para 

identificar a deficiência desta vitamina12. A partir da dosagem deste 

biomarcador, podemos classificar os indivíduos como: deficientes, 

insuficientes ou suficientes em vitamina D13,14. Os valores do ponto de corte 

para nível normal de 25(OH)vitamina D discutidos na literatura médica, 

baseados em estudos populacionais com ênfase na homeostase do cálcio e 

na saúde óssea, variaram de 20 a 32 ng/mL. Portanto, não há um consenso 

quanto ao valor de corte para a definição de “suficiência” em vitamina D15,16.  

Vários especialistas concordam que, para correção do 

hiperparatiroidismo secundário, redução do risco de quedas e fraturas, e a 

máxima absorção de cálcio, o melhor ponto de corte de 25(OH) D seria o de 

30 ng/mL (75 nmol/L)13,15,17, sendo a faixa entre 20 e 30 ng/mL melhor 

caracterizada como insuficiência. No entanto, valores abaixo de 20 ng/mL (50 

nmol/L) são os mais aceitos para classificar a deficiência de vitamina D, pois 

já estariam associados a alterações ósseas consistentes com 

desmineralização.  

Logo, a deficiência de vitamina D (DVD) é, atualmente, definida18 como 

níveis abaixo de 20ng/mL. Este é o ponto de corte que utilizaremos para 

análise neste estudo. Níveis abaixo de 10 ng/mL podem ser considerados 

como deficiência severa, pois apresentam associação com osteomalácia, 
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enquanto níveis entre 20 ng/mL e 30 ng/ml são caracterizados como 

insuficiência (Tabela 1). Estima-se que, pelo menos, 1 bilhão de pessoas no 

mundo possam apresentar a hipovitaminose D, ou seja, deficiência ou 

insuficiência. A vitamina D também varia de acordo com sexo, idade e cor de 

pele19. 

 

Tabela 1 - Hipovitaminose D: Definição de Insuficiência e Deficiência de 
Vitamina D 

Status de Vitamina D Valores 

Insuficiência < 30 ng/mL (75 nmol/L) 

Deficiência < 20 ng/mL (50 nmol/L) 

Deficiência severa < 10 ng/mL (25 nmol/L) 

 

Em crianças, a deficiência da Vitamina D afeta a mineralização da matriz 

óssea de colágeno, levando a retardo no crescimento e deformidades ósseas 

conhecidas como raquitismo. Em adultos, a deficiência de vitamina D induz 

ao hiperparatiroidismo secundário, com consequente perda da matriz e 

desmineralização óssea, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. 

Quando avançada, a mineralização deficiente da matriz óssea resulta em 

osteomalácia, caracterizada por dor óssea intensa, deformidades ósseas e 

fraturas patológicas no adulto. A deficiência de vitamina D também provoca 

fraqueza muscular, o que contribui para o risco de queda. 

A deficiência de vitamina D tem também outras consequências na saúde 

em geral. Existem crescentes evidências correlacionando a deficiência com 

risco aumentado para doenças autoimunes como diabetes mellitus tipo 1 

(DM1), esclerose múltipla e artrite reumatoide, além de maior mortalidade 

durante choque séptico, associação com hipertensão arterial, síndrome 

metabólica, doenças cardiovasculares e alguns tipos de neoplasias3.  

Em especial, se sabe que indivíduos com DVD têm maiores chances de 

desenvolver alterações no metabolismo da glicose, como resistência à 

insulina (RI), síndrome metabólica e diabetes melitus tipo 2 (DM2)20-22.  
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Nos últimos anos, também existe crescente evidência da relação entre 

deficiência de vitamina D com comorbidades associadas à hepatite C e ao 

HIV, que serão descritas, respectivamente, nas seções 1.5 e 1.6 desta 

introdução. 

 

 

1.4 Fatores que afetam o nível sérico da vitamina D 
 

Idade23, pigmentação cutânea aumentada24 e obesidade25 estão 

associados à deficiência de vitamina D. Os níveis de 7-dehidrocolesterol da 

pele sofrem redução progressiva com o passar dos anos26 e, portanto, um 

indivíduo de 70 anos tem, aproximadamente, 25% da capacidade de produzir 

colecalciferol, quando comparado a um indivíduo jovem saudável27. Devido a 

sua capacidade de absorver a radiação UVB, os protetores solares são 

eficazes em prevenir queimaduras e seus danos associados. Portanto, 

quando usado de forma apropriada, o protetor com fator de proteção solar 

(FPS) nível 8 reduz em 95% a capacidade da pele em produzir colecalciferol28. 

Por ser lipossolúvel, a vitamina D é armazenada no tecido adiposo. 

Sendo assim, o colecalciferol produzido na pele, ou absorvido a partir da dieta, 

é parcialmente estocado no tecido adiposo. Este estoque é usado durante o 

inverno, quando os raios de sol não são capazes de estimular suficientemente 

a produção de colecalciferol. No entanto, em indivíduos obesos, o 

colecalciferol permanece armazenado em camadas profundas do tecido 

adiposo, o que prejudica a sua biodisponibilidade. Logo, em relação aos não 

obesos, esses indivíduos são capazes de aumentar em apenas 50% seus 

níveis de vitamina D quando necessário25. 

 

 

1.5 Influência da vitamina D na fibrose hepática e resposta ao 
tratamento da hepatite C  

 

Existem evidências que dão suporte à interação entre a fisiologia da 

vitamina D, a evolução de fibrose e a resposta ao tratamento na hepatite C. 
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A maior parte das atividades biológicas do calcitriol é mediada pelo VDR, 

e os polimorfismos encontrados em seu gene podem ser favoráveis ou 

desfavoráveis às funções efetoras da vitamina29.  

Um estudo recente demonstrou que níveis séricos reduzidos de 25(OH) 

vitamina D e o haplótipo desfavorável bAt[CCA] do VDR estão associados à 

rápida progressão de fibrose em pacientes com hepatite C crônica30. Em 

combinação, ambas as variáveis exercem efeitos aditivos na progressão de 

fibrose31. 

Um outro estudo não encontrou significância estatística ao avaliar o 

possível papel da vitamina D em predizer a evolução de fibrose e 

descompensação hepática. Este estudo utilizou-se de uma coorte de 

pacientes previamente não respondedores a tratamento para hepatite C, 

usando um modelo caso-controle (pacientes com progressão de fibrose-

pacientes sem progressão, respectivamente) pareado por idade. Os níveis 

séricos de vitamina D não diferiram entre os pacientes que apresentaram ou 

não progressão de fibrose32. 

Em algumas condições, como nos portadores do genótipo 3 do vírus da 

hepatite C, o tratamento de hepatite C ainda pode ser baseado em regimes 

terapêuticos contendo interferon, e alguns estudos identificaram o nível sérico 

de vitamina D e/ou sua suplementação como fatores preditivos de resposta 

virológica sustentada (RVS).  

Em 2010, Pettá e colaboradores associaram níveis baixos de vitamina D 

sérica em pacientes portadores de hepatite C crônica genótipo 1 com fibrose 

avançada e má resposta a tratamento com Peg-Interferon e ribavirina33. Um 

estudo mais recente avaliou o papel da suplementação de vitamina D iniciada 

antes do tratamento, e mantida como adjuvante com Peg-Interferon e 

ribavirina em pacientes com hepatite C crônica e genótipo 1 (34). Foi 

encontrada diferença significativa nas taxas de RVS entre o grupo 

suplementado (86%) e não suplementado (42%). Este estudo demonstrou que 

a suplementação, e não o nível sérico de vitamina D pré-tratamento, teve 

influência positiva na RVS. 
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O mesmo grupo de autores demonstrou em outro estudo, com genótipos 

2 e 3, que a RVS do grupo suplementado também foi significativamente maior 

que a do grupo não suplementado35. Em ambos estudos, os grupos 

suplementado e placebo foram pareados por idade, sexo, grau de fibrose, 

HCV-RNA pré-tratamento, mas não pelo polimorfismo IL-28, conhecido fator 

preditivo de resposta a interferon.  

É crescente a ideia de que a vitamina D possa ter um efeito sinérgico ao 

interferon, ainda não bem esclarecido. Um estudo realizado in vitro, utilizando 

modelo de infecção por HCV quimérico em células de adenoma hepático, 

demonstrou que a vitamina D pode ter um efeito antiviral direto, sendo este 

potencializado pela adição de níveis terapêuticos de interferon36. Um estudo 

mais recente, utilizando metodologia distinta do anterior, também demonstrou 

o sinergismo entre interferon peguilado e 1,25(OH)2D em inibir a replicação 

do HCV in vitro37. 

Lange e colaboradores identificaram que, além do nível sérico de 

vitamina D, a taxa de RVS foi influenciada pelo polimorfismo do gene promotor 

da 1-α hidroxilase (CYP27B1-1260)38. Tal achado contribui para o 

entendimento de que não só o nível sérico de vitamina D, mas todos os fatores 

que mediam sua síntese e suas ações biológicas, incluindo a 

imunomoduladora, estariam interligados e seriam, em conjunto, responsáveis 

pelos resultados encontrados entre suplementação de vitamina D, progressão 

de fibrose e RVS.  

Sabe-se, também, que a DVD é um dos fatores ambientais que aumenta 

a chance de desenvolver DM2 em população geral20-22. Além disso, a 

presença da infecção pelo vírus da hepatite C aumenta o risco para 

desenvolvimento de DM2 em pessoas com risco reconhecido de diabetes39,40. 

Esta associação entre DVD e risco para diabetes ainda não está descrita em 

pacientes com hepatite C.  

Mesmo com o advento de novas drogas para tratamento da hepatite C, 

muitos pacientes ainda terão indicação de esquemas contendo interferon, 

especialmente aqueles com genótipo 341. Embora ainda necessitemos 

esclarecer, por meio de estudos maiores, como a vitamina D influencia na 
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resposta virológica sustentada, parece racional dosar a vitamina D antes do 

início do tratamento e oferecer suplementação aos pacientes que estejam 

apresentando insuficiência.  

Seria precoce afirmar que tal medida tem o objetivo de atingir uma 

melhor taxa de RVS. No entanto, são múltiplos os benefícios gerais à saúde 

proporcionados pela plenitude de níveis séricos de vitamina D. 

Existe também uma associação entre o nível sérico de vitamina D com 

doenças hepáticas crônicas colestáticas e não colestáticas42-46. Baixos níveis 

séricos de 25(OH)D estão relacionados com pior função hepática47 e cirrose48. 

Assim, a densidade mineral óssea reduzida em pacientes com doença 

hepática crônica e cirrose é uma síndrome clínica bem caracterizada, 

conhecida como osteodistrofia hepática49.  

 

 

1.6 Vitamina D e HIV 

 

Como descrito acima no item 1.2, a vitamina D desempenha inúmeras 

funções, notadamente relacionadas ao metabolismo cálcico, destacando-se a 

associação de sua deficiência com osteopenia e osteoporose. Nos últimos 

anos, foram publicados diversos relatos sobre a crescente prevalência destas 

comorbidades em populações portadoras de HIV50-52. Possíveis explicações 

para esta alta prevalência incluem anormalidades na regeneração óssea 

causadas pelo próprio vírus ou induzidas por citocinas, tais como fator de 

necrose tumoral (TNF-α), interleucina-6 (IL-6) e alterações no ligante do fator 

nuclear kappa B (RANKL) e do sistema osteoprotegerina (OPG), resultando 

em mineralização óssea reduzida53. 

Pacientes com HIV podem apresentar com maior frequência fatores de 

risco para DVD, tais como exposição solar reduzida, baixa ingesta alimentar, 

má absorção, armazenamento inadequado da vitamina no tecido adiposo, 

ativação anormal da vitamina D provocada por comprometimento das funções 

hepáticas e/ou renais e acidose lática54-57. E, notadamente, a interferência dos 

antirretrovirais e outras drogas no metabolismo da vitamina D58,59. 
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In vitro, o metabolismo de vitamina D pode ser influenciado por inibidores 

de protease (IPs) e inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos 

(ITRNN), os quais, respectivamente, inibem ou induzem enzimas do citocromo 

P450 (CYP450). Outras drogas frequentemente utilizadas em portadores de 

HIV, como anticonvulsivantes e tuberculostáticos, também podem levar a 

níveis reduzidos de vitamina D com subsequente queda da densidade mineral 

óssea, seja por induzir seja por inibir o CYP45060-62. 

Até o momento, a associação in vivo mais bem estabelecida é entre o 

uso de inibidor da transcriptase reversa não análogo de nucleosídeo (ITRNN), 

mais especificamente, efavirenz, e baixos níveis de vitamina D63,64. Esta droga 

afeta o metabolismo da vitamina D por induzir a enzima 24-hidroxilase, a 

enzima que hidroliza a forma ativa de vitamina D em sua forma inativa (ácido 

calcitroico). Com relação aos IPs, estudos in vivo falharam em demonstrar 

associação entre o uso destas drogas e DVD.  

Outra droga frequentemente associada a anormalidades ósseas é o 

tenofovir disoproxil fumarato (TDF), um inibidor da transcriptase reversa 

análogo de nucleotídeo (ITRAN). A princípio, o TDF apresenta efeito deletério 

ao túbulo proximal renal, o que, por sua vez, prejudica a segunda etapa de 

hidroxilação da 25(OH)D, reduzindo os níveis de 1,25(OH)2D, e, por 

consequência, causando menor absorção intestinal de cálcio e 

hiperparatireoidismo secundário65.  

Além disso, baixos níveis de 1,25(OH)2D e polimorfismos do VDR foram 

associados com baixa contagem de células CD4, estado pró-inflamatório e 

progressão para AIDS66-69. Neste cenário, é fundamental destacarmos, 

novamente, o papel que a vitamina D exerce em relação ao sistema 

imunológico. O calcitriol suprime a ativação das células T e de genes 

envolvidos na proliferação e diferenciação celular70,71, inibindo a produção de 

citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, INF-ɣ, Interleucina 2 (IL-2) e 

Interleucina 12 (IL-12), e alterando o perfil da resposta das células T ativadas 

de T- Helper 1(Th1) para resposta T- Helper 2 (Th2)72-74. Assim, uma vez que 

a infecção pelo HIV se caracteriza como um estado inflamatório crônico, 

caracterizado por uma resposta Th1 símile, é possível que a combinação 
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entre a infecção pelo HIV e a produção local insuficiente de 1,25(OH)2D atuem 

de maneira sinérgica, contribuindo para a ação e produção de citocinas pró-

inflamatórias, com consequente disfunção de resposta imunológica72. 

A associação entre DVD e DM2 já foi demonstrada tanto na população 

geral20-22 quanto em indivíduos infectados pelo HIV75, e a associação entre 

DVD e resistência à insulina (RI) foi, recentemente, descrita em uma coorte 

de mulheres não diabéticas infectadas pelo HIV76. 

Tendo em vista o crescente conhecimento da relação entre DVD e riscos 

potenciais à saúde em indivíduos infectados pelo HIV, alguns estudos 

populacionais foram realizados para avaliar os níveis séricos de vitamina D. 

Em uma análise de base de dados do “Study to Understand the Natural History 

of HIV and AIDS in the Era of Effective Therapy (SUN)”, 70,3% dos adultos 

infectados pelo HIV, não recebendo suplemento de vitamina D, tinham níveis 

insuficientes de 25(OH)D (<30ng/mL)77. Este estudo também comparou a 

prevalência encontrada nos pacientes portadores de HIV com os 79,1% 

encontrados na população geral dos Estados Unidos por meio do “US National 

Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2003-2006)”, e encontrou 

uma prevalência de insuficiência significativamente maior nos pacientes da 

população geral, ajustando para sexo, etnia e idade. 

Viard e colaboradores, em seu estudo que avaliou a associação entre os 

baixos níveis séricos de 25(OH)D em pacientes infectados pelo HIV e 

progressão de doença por um período médio de cinco anos de seguimento58, 

mostraram uma forte associação entre eventos associados a aids e 

mortalidade por todas as causas nos indivíduos com níveis séricos de 

25(OH)D <12ng/mL, mesmo após ajuste para um grande número de variáveis, 

incluindo estações do ano, origem étnica e geográfica, contagem de CD4  e 

carga viral. Desse modo, tais resultados indicam que a deficiência de vitamina 

D pode ser um importante cofator na progressão da doença pelo HIV, até 

mesmo em um cenário de uso eficiente e abrangente de terapia antirretroviral 

(TARV)58.  
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Um estudo realizado na Holanda, avaliando o nível sérico de vitamina D 

em pessoas com HIV, encontrou prevalência de deficiência de vitamina D em 

19% dos pacientes brancos, 33% nos de origem mediterrânea, 44% nos 

asiáticos e 62% em negros. Neste estudo, os pacientes negros apresentaram 

um risco significativamente maior de desenvolver deficiência de vitamina D 

quando comparados aos outros grupos78, demonstrando que a cor de pele 

pode ser um fator de risco associado à DVD. 

Aparentemente, a deficiência de vitamina D não incide com maior 

frequência na população portadora de HIV do que na população geral. No 

entanto, pacientes soropositivos para HIV podem apresentar fatores de risco 

específicos para desenvolvimento da DVD, tais como a cor de pele e o uso de 

medicações, além de apresentar maior incidência de comorbidades 

associadas, tais como diabetes e osteoporose. Portanto, existe uma 

necessidade em caracterizar o status de vitamina D nesta população e 

explorar possíveis fatores de risco associados.  

 

 

1.7 Estudos populacionais no Brasil 

 

Em estudos recentes conduzidos no Brasil, os autores observaram 

níveis séricos médios muito baixos de 25(OH)D em idosos após os meses de 

inverno, bem como, insuficiência em indivíduos mais jovens e saudáveis79-81. 

No entanto, no nosso país, ainda existe uma paucidade de dados em relação 

à deficiência de vitamina D em pacientes com HIV e/ou HCV. Um estudo 

recente em população portadora de HIV acompanhada ambulatorialmente82 

observou que 83,4% dos pacientes apresentavam vitamina D insuficiente (<30 

ng/mL). Contudo, dados em população portadora de hepatite C ainda são 

escassos. 

Com o objetivo de preencher esta lacuna, consideramos realizar este 

estudo observacional, transversal, para avaliar a prevalência de DVD 

examinando fatores de risco potencialmente associados. 
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Cabe lembrar que a deficiência de vitamina D pode ser corrigida com 

suplementação adequada ou exposição à luz solar, sendo possível, desta 

forma, estabelecer futuras estratégias para melhorar a evolução e resposta ao 

tratamento, tanto da hepatite C quanto da infecção por HIV nestes pacientes. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos Primários 

 

 Caracterizar a prevalência de deficiência da vitamina D (25 [OH] 

vitamina D < 20 ng/mL) em três grupos distintos atendidos em nossos 

ambulatórios:  

1) entre pacientes com hepatite C crônica sem infecção pelo HIV,  

2) em pacientes portadores de HIV sem infecção por HCV, 

3) coinfectados HIV/HCV. 

 Comparar níveis séricos de vitamina D destes 3 grupos entre si e com 

Grupo-controle, para avaliar se a deficiência de vitamina D incide mais 

severamente em algum destes grupos do que na população geral. 

 

 

2.2 Objetivos Secundários 

 

 Descrever fatores associados que influenciem os níveis séricos de 

vitamina D na população dos grupos de indivíduos infectados por HIV 

e/ou HCV e no grupo-controle, tais como sexo, cor de pele, perfil 

metabólico, incluindo colesterol total e frações, triglicérides, glicemia 

e HOMA-IR,  

 Em pacientes portadores de HIV, avaliar a associação de DVD com 

uso de Terapia antirretroviral (TARV), contagem de CD4 (recente e 

nadir histórico) e histórico de doença definidora de aids de acordo com 

a classificação do Centers for Diseases Control (CDC). 
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 Em pacientes portadores do vírus da hepatite C, avaliar a associação 

do genótipo do HCV, grau de fibrose, cirróticos classificação Child-

Pugh A versus não cirróticos e níveis séricos de vitamina D, tanto em 

pacientes HCV monoinfectados quanto coinfectados HIV/HCV.  
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3 MÉTODOS 

 

 

3.1 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, analisando os níveis séricos de 

25(OH) vitamina D em três grupos: 

 

1) Em monoinfectados pelo HCV;  

2) Em pacientes portadores de HIV, com uso de TARV; 

3) Em coinfectados HIV/HCV. 

 

E grupo-controle com população não portadora de infecção por HIV, 

HCV ou HBV, sem uso de suplementos de vitamina D, não portadores de 

doenças hepáticas ou intestinais crônicas, ou em uso de medicações que 

pudessem influenciar o metabolismo de vitamina D. 

Os grupos 1, 2 e 3 seguidos ambulatorialmente nos centros de referência 

para tratamento de hepatite C e HIV na cidade de São Paulo, citados a seguir.  

 

 

3.2 Descrição dos Centros e Pesquisadores 

 

1-  Instituto de Infectologia Emílio Ribas- SP, Ambulatório de 

Hepatites, Secretaria de Estado da Saúde. Pesquisador Principal: 

Dr. Mario P. Gonzalez. E Ambulatório HIV/Aids. Pesquisadora: Dra. 

Giselle Burlamaqui Klautau 

2-  Divisão de e Gastroenterologia e Hepatologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

Pesquisador: Prof. Dr. Mario Guimarães Pessoa. 
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3-  Casa da AIDS. Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do 

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo. Pesquisadora:  Profa. Dra. Maria Cássia J Mendes-

Correa. 

4-  CRT-a. Centro de Referência e Treinamento em HIV/aids. 

Pesquisadora: Dra. Roberta Schiavon Nogueira 

 

 

3.3 Cálculo Amostral 

 

Utilizamos para cálculo amostral estudos populacionais que relatavam a 

deficiência de vitamina D (<20 ng/ml) em:  

1-   Populações soropositivas para HIV83-85;  

2-   Em portadores de HCV não cirróticos35,46,86; e  

3-  Em população geral87,88. 

Há poucos relatos na literatura descrevendo a prevalência de deficiência 

de vitamina D em pacientes coinfectados HIV/HCV, geralmente como 

subgrupo dos estudos populacionais de HIV soropositivos. Estes estudos não 

demonstraram significância estatística nos níveis séricos de vitamina D entre 

pacientes com HIV e coinfectados HIV/HCV79-81. Portanto, para fins de cálculo 

amostral, a prevalência de deficiência de 25(OH) Vitamina D entre pacientes 

coinfectados HIV/HCV foi considerada semelhante a pacientes portadores de 

HIV sem coinfecção HCV. 

Na população com hepatite C crônica, as prevalências de 25(OH) 

vitamina D < 20 ng/ml também variaram entre 50 e 70% nas diferentes 

populações estudadas84,86, sendo a doença hepática avançada o maior fator 

preditivo de deficiência86.  

A prevalência de deficiência relatada na população geral variou muito 

entre as populações estudadas, sendo relatadas no Brasil entre 60 e 77%83,84. 

E como pacientes com insuficiência hepática não fazem parte da amostra, é 

possível esperar que a prevalência de deficiência de vitamina D seja 



3 Métodos 22 

semelhante entre pacientes com HCV monoinfecção, sem descompensação 

hepática e grupo-controle. 

Utilizamos, portanto, para o cálculo amostral, dois valores de prevalência 

de deficiência de vitamina D: 85% para os grupos monoinfecção HIV e 

coinfecção HIV/HCV, e 70% para o grupo monoinfecção HCV, semelhante ao 

encontrado em estudos em população geral. O tamanho amostral encontrado 

foi de 115 indivíduos para cada um dos três grupos estudados e também para 

o grupo-controle. 

Utilizou-se o programa POWER (versão 1.3; 1985) para o cálculo 

amostral para comparação de duas proporções. O cálculo foi realizado para o 

desfecho deste estudo: DEFICIÊNCIA (25 (OH) Vitamina D < 20 ng/ml). 

Portanto, para a realização do presente estudo, serão avaliados, no 

mínimo, 115 pacientes em cada grupo, assim como o grupo-controle, pois 

este número engloba o número amostral (n) para o desfecho Deficiência 

(25(OH)D < 20ng/mL). 

 

 

3.4 Pacientes  

 

A participação voluntária nesta pesquisa, mediante assinatura de Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo B), foi oferecida a todos 

os pacientes com hepatite C crônica, monoinfectados pelo HCV, mono 

infectados pelo HIV e coinfectados HIV/HCV, em seguimento nos centros 

descritos acima. Eles foram avaliados para níveis séricos de 25 (OH) vitamina 

D, função hepática, CD4 e HIV-RNA, medicações em uso, dados 

demográficos e histórico de evolução registrados nos prontuários médicos 

(vide abaixo o item 3.6- Coleta de Dados). 
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3.4.1 Critérios de Inclusão 

 

 Todos os pacientes seguidos nestes ambulatórios, portadores 

crônicos de HCV, com confirmação prévia por PCR, com ou sem 

coinfecção por HIV; 

 Pacientes monoinfectados por HIV com confirmação prévia por Elisa 

e/ou HIV-RNA, em uso ou não de TARV; 

 Idades acima de 18 anos; 

 Ambos os gêneros; 

 Capazes de ler, entender e assinar o TCLE (Anexo B). 

 

 

3.4.2 Critérios de Exclusão 

 

 Pacientes sem hepatite C crônica confirmada por PCR;  

 Pacientes em tratamento para HCV com esquemas contendo 

interferon peguilado; 

 Pacientes com coinfecção por HBV;  

 Pacientes em uso de suplementos de vitamina D; 

 Pacientes com doença hepática avançada (Classificação Child B ou 

C); 

 Portadores de outras doenças hepáticas crônicas, que não hepatite 

C; 

 Pacientes portadores de HIV em vigência de infecção oportunista;  

 Pacientes diabéticos; 

 Pacientes que não preencham os critérios de inclusão. 

 

 

3.5 Grupo-controle 

 

O Grupo-controle foi composto por indivíduos voluntários, capazes de 

ler, entender e assinar o TCLE (específico para o grupo-controle – Anexo C), 
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maiores de 18 anos, de ambos os gêneros, qualquer IMC e etnia, não 

portadores de HIV, HBV ou HCV. Sem uso de suplementos de vitamina D.  

Sem uso regular de anticonvulsivantes ou hipoglicemiantes orais. 

Não portadores de doença inflamatória intestinal em atividade.  

Não portadores de neoplasias ou doenças autoimunes. Não portadores 

de qualquer outra doença hepática crônica. 

Os indivíduos para formação de grupo-controle foram recrutados entre: 

 

 Funcionários, Médicos, Corpo de Enfermagem e Médicos Residentes 

do IIER, do HC-FMUSP e do CRT-a; 

 Cônjuges e familiares dos pacientes; 

 Indivíduos que compareceram a trabalho assistencial voluntário, 

realizado pelo Investigador Principal do estudo, que consiste em 

palestras a comunidades sobre “Hábitos Saudáveis e Prevenção de 

Doenças”. Após a palestra, foi feito convite à participação na 

pesquisa. 

 

Os interessados foram orientados a encontrar o Investigador no IIER, 

onde foram matriculados, adequadamente avaliados, aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, e submetidos à coleta de dados e de 

amostra de sangue (Vide abaixo o Item “Coleta de Dados”). 

Foi marcado retorno com o Investigador Principal, em horário extra de 

agendamento, para entrega de resultados. Neste retorno, os pacientes 

receberam orientações sobre seus resultados e alta.  

Os pacientes que porventura recebessem diagnóstico de HIV, HBV ou 

HCV seriam encaminhados para os respectivos ambulatórios de referência. 

 

 

3.6 Coleta de dados 

 

Durante a consulta médica, a participação na pesquisa foi oferecida e 

assinado o TCLE (Anexo B). 
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Todos os dados demográficos e o histórico do acompanhamento clínico   

foram colhidos durante as consultas a partir das anotações de prontuário em 

uma ficha específica desenvolvida para esta pesquisa (Anexo A).  

Dados faltantes foram recuperados por revisão de prontuário em bases 

de dados dos centros e/ou prontuários médicos nos Arquivos das Instituições 

envolvidas. 

As amostras de sangue foram coletadas durante os invernos (21 de 

junho a 30 de setembro) de 2011 e 2012, com os pacientes em jejum de 12 

horas, nos seguintes locais: 

 

1) setor de coletas do Instituto de Infectologia Emílio Ribas;  

2) setor de coletas do Prédio dos Ambulatórios do HC-FMUSP;  

3) setor de coletas da Casa da AIDS; e  

4) setor de coletas do CRT-a. 

 

Foram colhidas amostras de sangue para dosagem de 25(OH) vitamina 

D, colesterol total e frações, triglicérides, glicemia de jejum, insulinemia de 

jejum, ALT/AST. Bilirrubina total e frações, albumina sérica, e Atividade de 

Protrombina com INR.  

As análises foram realizadas no Laboratório Central do Hospital de 

Clínicas da Universidade de São Paulo. 

A 25(OH)D foi dosada por meio do ensaio LIAISON
® 

25 OH Vitamin D, 

um imunoensaio quimioluminescente competitivo (CLIA) direto para a 

determinação quantitativa da 25-OH vitamina D total no soro ou plasma. 

 

Dos prontuários, foram colhidos os seguintes dados: 

 

A - Relacionados ao histórico de HIV: 

 

 Incidência prévia de Infecções Oportunísticas; 

 Nadir histórico de CD4; 

 CD4 mais recente; 
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 HIV-RNA mais recente; 

 Classificação CDC; 

 Terapia Antirretroviral em uso; 

 Medicações concomitantes. 

 

B - Relacionados ao HCV:  

 

 Genótipo;  

 Carga viral de HCV (mais recente); 

 Grau de fibrose hepático pela classificação metavir, com até 3 anos 

desde sua coleta, o mais recente no caso de haver duas ou mais 

biópsias; 

 Classificação Child-Pugh no caso de serem pacientes cirróticos, 

sendo incluídos no estudo apenas os pacientes classificados como 

Child-Pugh A; 

 
C - Dados demográficos: 

 

 Sexo; 

 Idade; 

 Cor de pele de acordo com a Escala de Fototipos de Fitzpatrick89 

Anexo E, posteriormente categorizada para análise estatística entre 

duas categorias:  brancos (Fitzpatrick I a III) e não brancos (Fitzpatrick 

IV a VI). 

 

D - Dados Antropométricos: 

 

 Peso e estatura para cálculo de índice de massa corporal. 

 



3 Métodos 27 

E - Grupo-controle: 

 

 Foram colhidos os mesmos dados demográficos utilizados para os 3 

grupos de estudo (Vide Item anterior) e anotados em ficha específica 

(Anexo D); 

 Foram coletadas amostras de sangue para dosagem de 25 (OH) 

vitamina D, sorologias para HIV, HBV (HBsAg) e HCV, colesterol total 

e frações, triglicérides e glicemia de jejum. 

 

 

3.7 Aspectos Éticos  

 

O recrutamento de pacientes e coleta de dados só foi iniciado após a 

aprovação deste estudo nos respectivos comitês de ética em pesquisa das 

instituições em que foi desenvolvido. Os pesquisadores se comprometeram 

em aplicar o TCLE (Anexos B e C) em todos os sujeitos desta pesquisa e 

assinar o termo de confidencialidade. 

 

 

3.8 Análise Estatística 

 

Os dados amostrais foram descritos usando quartis (25%, mediana, 

75%) para a deficiência de vitamina D e porcentagens para as variáveis 

restantes. Comparações entre os grupos para Vitamina D foram realizadas 

por meio do teste Kruskal-Wallis seguida pelo teste de Tukey Não 

Paramétrico90. As suposições de Normalidade e Homogeneidade de 

variâncias foram avaliadas pelos testes de Anderson-Darling e Levene, 

respectivamente91,92. Os grupos do estudo foram comparados com respeito a 

parâmetros demográficos, antropométricos e laboratoriais pelo teste de Fisher 

ou Qui-Quadrado. Comparações múltiplas baseadas no teste de Fisher foram 

ajustadas pelo procedimento de Holm93. 



3 Métodos 28 

A prevalência de DVD foi comparada nos três grupos e controle por meio 

de regressão logística controlando por sexo, idade (<50 vs ≥ 50), cor de pele 

(branco vs não branco), índice de massa corporal (<25 vs ≥ 25), colesterol 

total (<200 vs ≥ 200), colesterol HDL (<40 vs ≥ 40 em homens e <50 vs ≥ 50 

em mulheres), triglicérides (<150 vs ≥150), glicemia (<110 vs ≥ 110), uso de 

efavirenz (sim vs não), uso de tenofovir (sim vs não) e HOMA-IR (< 2.7 vs. ≥ 

2.7)94.  

Identificação de fatores de risco específicos para a prevalência de 

deficiência de vitamina D nos grupos também foi avaliada por regressão 

logística simples. Razões de chance de DVD acompanhadas de seus 

respectivos intervalos de confiança 95% foram calculadas. Em particular, 

foram considerados como fatores de risco adicional para sujeitos em ambos 

os grupos infectados pelo HCV, genótipo do HCV, presença de cirrose CHILD-

PUGH A versus ausência de cirrose, níveis de HCV-RNA quantitativo, grau de 

fibrose de acordo com a classificação METAVIR, e presença de esteatose. O 

nadir histórico de CD4, histórico de doença definidora de AIDS, níveis atuais 

de CD4, níveis séricos de HIV-RNA quantitativo, uso de Efavirenz (EFV) foram 

considerados como fatores de risco adicional nos grupos infectados pelo HIV. 

Para a análise intragrupos, o índice HOMA-IR foi tratado como uma variável 

categórica, escolhendo o valor de corte maior que 5 para definição de HOMA-

IR elevado. 

O pacote R de software estatístico, versão 3.1295; foi usado para 

conduzir a análise.  
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4  RESULTADOS 

 

 

Os resultados em análise descritiva da hipovitaminose D na população 

estudada estão expostos na Tabela 2. A porcentagem de pacientes com 

deficiência de vitamina D (<20ng/mL) foi de 41,9% no grupo HCV, 59,3% no 

grupo HIV, 43,4% no grupo HIV/HCV e 73,8% no grupo-controle. A mediana 

dos níveis séricos de vitamina D foi 23 ng/mL no grupo HCV, 18 ng/mL no 

grupo HIV, 22 ng/mL no grupo HIV/HCV e 17 ng/mL no grupo-controle. Nota-

se que o desvio interquartis foi menor no grupo-controle, indicando uma 

distribuição mais homogênea dos resultados da análise da 25(OH)vitamina D 

sérica neste grupo.  

 

Tabela 2 – Porcentagem de pacientes com deficiência de vitamina D 

Grupo N Vit D < 20 Vit D 20-29 Vit D ≥30 Mediana IQ.D 

HCV 129 41,90% 35,60% 22,50% 23 13 

HIV 118 59,30% 29,60% 11,10% 18 12 

HIV/HCV 53 43,40% 30,20% 26,40% 22 15 

Controle 122 73,80% 25,40% 0,80% 17 8,75 

 

Descrevemos em porcentagens as características de risco para 

deficiência de vitamina D dos sujeitos de cada grupo do estudo, assim como 

os valores-p correspondentes às suas comparações para as variáveis sob 

investigação, e as apresentamos na Tabela 3.  

Foi observado que os grupos eram bastante distintos entre si, em relação 

a características como sexo, idade, cor de pele, IMC, uso de antivirais e perfil 

metabólico. Portanto, não seria adequada a comparação da prevalência de 

DVD entre os grupos sem ajustar para fatores que podem influenciar os níveis 

séricos de vitamina D. 
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Tabela 3 - Características gerais da população dos três grupos de acordo com 
fatores de risco para deficiência de vitamina D 

  
Controle  

%(n) 
HCV  
%(n) 

HIV  
%(n) 

HIV/HCV  
%(n) valor p 

Sexo Feminino 62,3(76) 60,5(78) 35,6(42)* 45,3(24) < 0,001 

Cor de pele Branca 54,9(67) 70,9(88)* 60(60) 49(25)Δ 0,017 

Idade ≥ 50 36,7(44) 58,9(76)* 23,7(28) 20,7(11)Δ < 0,001 

IMC ≥ 25 59,8(73) 66,4(81) 39,4(39)* 41,7(20)Δ < 0,001 

Colesterol ≥ 200 46,3(56) 12,8(16)* 42,1(40) 21,1(11)* < 0,001 

HDL Alto § 77,7(94) 67,9(76) 49,5(46)* 60,8(28) < 0,001 

Glicemia ≥ 110 10(12) 15,9(19) 4,3(4) Δ 8,2(4) 0,044 

Triglicérides ≥ 150 22,3(27) 10,3(12)* 42,5(40)* 42,9(21)*Δ < 0,001 

* É diferente do grupo-controle com valor de p < 0.05 
Δ É diferente do grupo HCV com valor de p < 0.05 
§ ≥ 40 em homens e ≥ 50 em mulheres 

 

O grupo HIV/HCV teve uma maior frequência de indivíduos de pele não 

branca, uma maior frequência de indivíduos com menos de 50 anos e uma 

porcentagem mais baixa de indivíduos considerados em sobrepeso em 

comparação ao grupo HCV. O grupo-controle diferiu dos grupos HCV e 

HIV/HCV em comparação aos níveis séricos de triglicérides e colesterol total 

(mais indivíduos apresentando níveis acima de 150 mg/dL e 200 mg/dL, 

respectivamente). O grupo HCV também foi significativamente diferente do 

controle em relação à cor de pele, com mais indivíduos de pele branca no 

grupo HCV e mais indivíduos maiores que 50 anos. Em comparação ao 

controle, o grupo HIV era significativamente mais jovem, com menos 

indivíduos do sexo feminino e menos indivíduos com sobrepeso. Os 

indivíduos do grupo HIV também apresentavam HDL significativamente mais 

baixo que o controle.  

Os quartis medianos, primeiro e terceiro para os níveis de vitamina D 

estão expostos na Tabela 4. Na mesma tabela, está indicada a mediana 

observada de índice HOMA nos três grupos e controle. Não houve diferenças 

entre os grupos HIV/HCV e HCV em relação à mediana dos níveis de vitamina 

D. O grupo-controle teve mediana de vitamina D significativamente menor que 

os dois grupos infectados por HCV (p< 0.001). O grupo HIV apresentou 

mediana de vitamina D significativamente menor que HCV, mas não diferente 
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de HIV/HCV ou controle. A mediana do índice HOMA-IR apresentou tendência 

a ser maior no grupo HCV do que no grupo-controle (p=0.075).  

 

Tabela 4 - Mediana (primeiro e terceiro quartis) dos valores de vitamina D e 
de HOMA-IR  

  Controle HCV HIV HIV/HCV valor p 

VITAMINA D 17 (12,25 - 21) 23 (16 - 29)* 18 (13 - 25)Δ 22 (16 - 31)* < 0,001 

HOMA 1,73 (1,03 - 3,13) 2,54 (1,35 - 3,96) 1,74 (1,01 - 3,12) 2,27 (1,23 - 3,29) 0,075 

*É diferente do grupo-controle com valor de p < 0.05 
ΔÉ diferente do grupo HCV com valor de p < 0.05 

 

Os resultados do modelo de regressão logística sugerem que a 

prevalência ajustada de DVD para os grupos de pacientes com HCV e 

coinfecção HIV/HCV é igual, porém diferentes da prevalência ajustada de 

DVD no grupo-controle (p<0,001).  

As razões de chance para deficiência de vitamina D, considerando as 

variáveis significativas (ajustadas pelas não significativas), estão expostas na 

Tabela 5.  

Ao tratar o índice HOMA-IR como uma variável contínua, observamos 

que, a cada incremento de um dígito, a razão de chance de apresentar 

deficiência de vitamina D aumenta significativamente [p=0.038 RC:1.21 

(IC95% 1.01-1.44)].  

O uso de efavirenz também esteve significativamente associado à DVD 

[p=0.028 RC:3.49 (IC95% 1.14-10.67)].  

Também nesta regressão múltipla, pertencer ao grupo HCV apresentava 

razão de chance significativamente menor de DVD [p<0.001 RC: 0.26 (IC95% 

0.12-0.57)].  

Sexo feminino apresentou tendência à maior razão de chance para DVD 

[p=0.07 RC: 1,75 (IC 95% 0,95 - 3,21)].  

E o uso de tenofovir apresentou tendência para uma menor razão de 

chance de DVD [p=0.067 RC: 0,36 (IC 95% 0,12 - 1,08)]. 
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Tabela 5 - Fatores associados à deficiência de vitamina D em modelo de 
regressão múltipla na comparação entre os grupos 

Variável RC (IC 95%) valor p 

Sexo Feminino 1,75 (0,95 - 3,21) 0,07 

Cor de Pele: Branca 1,32 (0,73 - 2,38) 0,356 

Idade ≥ 50 1,62 (0,86 - 3,03) 0,133 

IMC ≥ 25 1,02 (0,56 - 1,87) 0,946 

Colesterol ≥ 200 1,21 (0,62 - 2,35) 0,575 

Colesterol HDL Alto § 1,35 (0,69 - 2,63) 0,373 

Triglicérides ≥ 150 1,99 (0,86 - 4,63) 0,113 

Glicemia ≥ 110 0,66 (0,21 - 2,07) 0,478 

Uso de Efavirenz 3,49 (1,14 - 10,67) 0,028 

Uso de Tenofovir 0,36 (0,12 - 1,08) 0,067 

Incremento de HOMA 1,21 (1,01 - 1,44) 0,038 

Grupo HIV/HCV 0,57 (0,17 - 1,91) 0,358 

Grupo HIV 0,59 (0,19 - 1,87) 0,366 

Grupo HCV 0,26 (0,12 - 0,57) 0,001 

§ HDL > 40 em homens e > 50 em mulheres. 

 

Para realizar a análise estatística dos fatores de risco associados à 

deficiência de vitamina D dentro de cada grupo estudado, aplicamos modelos 

de regressão logística simples de acordo com os fatores de risco mais 

importantes para cada uma dessas populações. 

Abaixo, seguem as tabelas referentes ao Grupo-controle (Tabela 6), 

Grupo HCV (Tabela 7), Grupo HIV (Tabela 8), Grupo Coinfecção HIV/HCV 

(Tabela 9). 

No grupo-controle, houve uma associação significativa do sexo 

masculino com uma menor razão de chance para DVD [p=0.04 RC: 0,42 (IC 

95% 0,18 – 0,96)]. Houve tendência à maior chance de DVD em indivíduos 

não brancos [p=0.07 RC: 2,2 (IC 95% 0,94 – 5,17)], e tendência à maior 

chance de DVD em indivíduos com IMC > 25 [p=0.08 RC: 2,05 (IC 95% 0,91 

– 4,65)]. As outras variáveis analisadas (idade, colesterol, glicemia, 

triglicérides e HOMA-IR elevado) não foram significativas [Tabela 6].  
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Tabela 6 – Fatores de risco potencialmente associados com DVD no Grupo-
controle  

Fator de Risco Razão de Chance IC 95% P valor 

Sexo masculino 0,42 0,18 - 0,96 0,04 

Cor não branca 2,2 0,94 – 5,17 0,07 

Idade > 50 1,69 0,68 – 4,21 0,25 

IMC > 25 2,05 0,91 – 4,65 0,08 

Colesterol ≥ 200 1,63 0,71 – 3,73 0,25 

Glicemia ≥ 110 0,97 0,24 – 3,89 0,96 

Triglicérides≥ 150 1,04 0,39 – 2,74 0,95 

HOMA-IR elevado 2,2 0,46 – 10,51 0,32 

 

No grupo HCV, houve associação significativa entre uma menor chance 

de DVD e o sexo masculino [p=0.02 RC: 0,42 (IC 95% 0,2 – 0,88)]. Houve 

associação significativa entre DVD e índice HOMA-IR elevado [p=0.02 RC: 

5,59 (IC 95% 1,37 – 22,8)]. Houve uma tendência para maior chance de DVD 

em indivíduos não brancos [p=0.07 RC: 2,08 (IC 95% 0,95 – 4,57)]. Os outros 

fatores de risco pesquisados, tais como genótipo, presença de cirrose, 

presença de esteatose, idade, IMC, níveis séricos de colesterol, triglicérides e 

glicemia não apresentaram razão de chance significativa para DVD [Tabela 

7]. 

 

Tabela 7 - Fatores de risco potencialmente associados com DVD no Grupo 
HCV 

Fator de Risco Razão de Chance IC 95% P valor 

Sexo masculino 0,42 0,2 – 0,88 0,02 

Cor não branca 2,08 0,95-4,57 0,07 

Genótipo 3 vs. 1 0,52 0,18 – 1,46 0,21 

Presença de cirrose 1,47 0,68 – 3,16 0,33 

Presença de esteatose 1,24 0,43 – 3,63 0,69 

Idade > 50 1,49 0,73 – 3,04 0,28 

IMC > 25 1,41 0,66 – 3,02 0,37 

Colesterol  ≥ 200 1,9 0,66 – 5,48 0,24 

Glicemia  ≥  110 1,99 0,72 – 5,46 0,18 

Triglicérides  ≥ 150 2,24 0,67 – 7,53 0,19 

HOMA-IR elevado 5,59 1,37 – 22,8 0,02 
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No grupo HIV, os indivíduos que apresentaram nadir histórico de CD4 

maior que 200 células/mm3 tiveram menos chance de DVD [p=0.04 RC: 0,41 

(IC 95% 0,18 – 0,95)]. 

Houve tendência à menor chance de DVD também em indivíduos de cor 

não branca [p=0.06 RC: 0,45 (IC 95% 0,2 - 1,03)] e em indivíduos usando 

tenofovir [p=0.06 RC: 0,47 (IC 95% 0,22 - 1,03)]. 

E apresentaram tendência à maior chance de DVD os indivíduos com 

histórico de doença definidora de aids [p=0.05 RC: 2,16 (IC 95% 1 – 4,67)] e 

aqueles com valores elevados de triglicérides séricos [p=0.07 RC: 2,27 (IC 

95% 0,95 – 5,46)]. Outras variáveis analisadas não resultaram significativas. 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Fatores de risco potencialmente associados com DVD no Grupo 
HIV 

Fator de risco Razão de chance IC95% P valor 

Sexo masculino 1,34 0,62- 2-88 0,45 

Cor de pele não branca 0,45 0,2 – 1,03 0,06 

Doença definidora de AIDS 2,16 1 – 4,67 0,05 

Uso de efavirenz 1,03 0,47- 2,22 0,95 

Uso de tenofovir 0,47 0,22 – 1,03 0,06 

Idade 1,86 0,74 – 4,69 0,19 

IMC > 25 1,14 0,5 – 2,61 0,75 

Colesterol ≥200 1,34 0,57 – 3,1 0,5 

Glicemia  ≥  110 2 0,2 - 20 0,55 

Triglicérides  ≥ 150 2,27 0,95 – 5,46 0,07 

HOMA-IR elevado 0,59 0,11 – 3,29 0,55 

Nadir de CD4 > 200 0,41 0,18 – 0,95 0,04 

 

No grupo HCV/HIV, os indivíduos com IMC maior que 25 apresentaram 

menores chances de DVD [p=0.01 RC: 0,19 (IC 95% 0,05 – 0,71)]. 

Os indivíduos que usavam efavirenz apresentaram tendência à maior 

chance de DVD [p=0.08 RC: 2,88 (IC 95% 0,89 – 9,37)] (RC 2,88 IC 95% 0,89 

– 9,37 p = 0,08), assim como os pacientes com HOMA-IR elevado também 

apresentaram tendência à maior chance de DVD [p=0.05 RC: 5,7 (IC 95% 
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0,97 – 33,6)]. As demais variáveis analisadas não apresentaram associação 

significativa com razão de chance para DVD, vide Tabela 9.  

 
Tabela 9 - Fatores de risco potencialmente associados com DVD no grupo 
coinfecção HIV/HCV 

Fator de Risco Razão de Chance IC 95% P valor 

Sexo masculino 0,61 0,2 – 1,83 0,38 

Cor de pele não branca 1,52 0,5 – 4,68 0,46 

Genótipo 3 vs. 1 1,78 0,25 – 12,44 0,56 

Presença de cirrose 2,14 0,49 – 9,32 0,31 

Presença de esteatose 1,67 0,24 – 11,58 0,60 

Doença definidora de aids 1,17 0,37 – 3,64 0,79 

Uso de efavirenz 2,88 0,89 – 9,37 0,08 

Uso de tenofovir 0,92 0,3 – 2,78 0,88 

Idade > 50 2,29 0,56 – 9,35 0,25 

IMC > 25 0,19 0,05 – 0,71 0,01 

Colesterol ≥200 0,43 0,1 – 1,87 0,26 

Glicemia  ≥  110 1,5 0,19 – 11,6 0,7 

Triglicérides  ≥ 150 1,34 0,42 – 4,26 0,62 

HOMA-IR elevado 5,7 0,97 – 33,6 0,054 

Nadir de CD4 > 200 0,93 0,25 – 3,47 0,92 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Achados descritivos e comparação entre os grupos 

 

Dadas as disseminações pandêmicas da deficiência de vitamina D, do 

vírus da hepatite C, do vírus da imunodeficiência humana e da resistência à 

insulina, o peso de suas interações consiste em considerável agravo à saúde 

pública. Todos estes distúrbios, tanto isolados quanto em combinação, já 

foram demonstrados como fatores de risco aumentado para o 

desenvolvimento de comorbidades, como o diabetes do tipo 2. 

Portanto, avaliar a prevalência da deficiência de vitamina D e abordar a 

sua possível associação com resistência à insulina e a outros fatores de risco 

em pacientes portadores do HCV e/ou HIV são, além de bastante relevantes, 

os principais objetivos deste estudo, também motivado pela falta de 

informação na literatura a respeito deste assunto, especialmente em 

populações portadoras de HCV vivendo em latitude tropical.  

Apresentamos, aqui, dados com pacientes brasileiros, vivendo em uma 

grande área metropolitana, cujas amostras de sangue foram colhidas durante 

o período do inverno. Observamos uma alta prevalência de deficiência de 

vitamina D, tanto nos grupos do estudo quanto no grupo-controle. Não existem 

dados publicados reportando a deficiência de vitamina D em populações com 

HCV ou coinfecção HIV/HCV no Brasil. Este é o primeiro estudo a reportar 

tais dados. 

Um dos objetivos principais do estudo era entender se a infecção por um 

dos vírus, ou pelos dois em coinfecção, seria um fator de risco para o 

desenvolvimento de deficiência de vitamina D.  

Surpreendentemente, a análise descritiva revelou porcentagem de 

pacientes com deficiência de vitamina D (<20ng/mL) mais alta no grupo-

controle (73,8%) do que nos grupos com HIV, HIV/HCV e HCV (59,3%, 43,4% 
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e 41,9% respectivamente), com mediana dos níveis séricos de vitamina D 

também mais baixa no grupo-controle.  

No entanto, por se tratar de um estudo observacional, com grupos não 

pareados a priori para uma série de características demográficas, 

antropométricas e metabólicas que poderiam influenciar os níveis séricos de 

vitamina D, não seria adequado comparar a prevalência de DVD entre os 

grupos sem ajustar estas variáveis por regressão logística múltipla.  

As características entre os grupos são tão distintas, que é possível 

formar uma imagem geral de cada um deles. O grupo HCV tinha mais 

indivíduos com cor de pele branca, do sexo feminino, com sobrepeso e era o 

mais idoso dos grupos. O controle assemelhava-se ao HCV apresentando a 

maioria dos indivíduos com cor de pele branca, sexo feminino e com 

sobrepeso. Ambos diferiam dos grupos HIV e HIV/HCV, que apresentavam 

mais indivíduos masculinos, com IMC mais baixo e no caso do HIV/HCV, de 

maioria não branca. Em parte, esta diferença entre os grupos pode ser 

explicada pelas características epidemiológicas das pandemias de HCV e HIV 

no Brasil96,97. 

 Mesmo ajustando a análise estatística com um modelo de regressão 

logística múltipla, o grupo-controle apresentou deficiência de vitamina D 

semelhante ao grupo HIV, e significativamente maior que o grupo HCV e 

HIV/HCV.  

A hipótese inicial, baseada nos resultados de outros estudos 

populacionais, inclusive alguns que orientaram nosso cálculo amostral84,86, 

era que a prevalência de DVD fosse semelhante entre população portadora 

de HCV e população geral. 

Em relação a esta alta prevalência de DVD encontrada em nosso grupo-

controle, estudos realizados no Brasil demonstraram uma ampla variação de 

resultados, dependendo das características demográficas e de estilo de vida 

das populações estudadas, bem como, da sazonalidade de coleta das 

amostras80,81,98. Ao revisar alguns destes estudos que utilizaram ponto de 

corte < 20 ng/mL para definição de deficiência, a máxima frequência descrita 
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de DVD foi de 71% em pacientes idosos institucionalizados98 e a menor foi de 

19% em pacientes idosos com atividade física ao ar livre79.  

Importante ressalva em relação ao grupo-controle do nosso estudo, é 

não considera-lo representativo da população geral, pois foi 

predominantemente formado por mulheres (62%), em grande parte 

trabalhadoras da saúde e com 60% dos indivíduos apresentando IMC > 25. 

Os nossos critérios principais para formar o grupo-controle foram excluir 

pessoas portadoras de HIV, HCV e/ou HBV, ou em uso de suplementos de 

vitamina D, ou com doenças crônicas, ou em uso de medicações que 

pudessem influenciar o metabolismo de vitamina D.  

Talvez esta maior prevalência de DVD no grupo-controle esteja 

associada a fatores de risco não controlados neste estudo, tais como o estilo 

de vida, com um inventário das horas de exposição solar, ou mesmo o estudo 

dos polimorfismos genéticos associados ao metabolismo de vitamina D. De 

qualquer forma, podemos entender, com base nestes resultados, que a 

presença da infecção por HIV e/ou HCV, por si só, não representou risco maior 

de DVD. 

Resultados semelhantes foram encontrados em um estudo com mais de 

seiscentos indivíduos portadores de HIV nos EUA, que comparou os níveis 

séricos de vitamina D destes pacientes a uma coorte de população geral 

(NHANES). Este estudo também mostrou prevalências altas de DVD em 

ambos os grupos, mas significativamente maior na população geral99. A 

população do estudo NHANES era representativa da população civil, não 

institucionalizada dos EUA100.   

Este dado corrobora com a ideia de que ser portador do vírus HIV não 

indica maior prevalência de DVD que a população geral. E que tanto a 

população geral quanto as pessoas infectadas por HIV e/ou HCV podem 

apresentar outros fatores de risco específicos associados à DVD.  

A escolha de um modelo de regressão logística múltipla serviu para, 

além de comparar a prevalência de DVD entre os grupos, buscar, dentre as 

variáveis analisadas, algumas características demográficas, metabólicas e 

farmacológicas possivelmente associadas à maior chance de apresentar 
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deficiência de vitamina D.  

Neste modelo, controlando por todas as variáveis acima citadas, as 

características significativamente associadas com chances de deficiência de 

vitamina D foram o uso de efavirenz e aumento do índice HOMA-IR, com 

prevalência 21% maior a cada incremento de 1 dígito do HOMA-IR. O sexo 

feminino apresentou razão de chance aumentada para DVD, embora apenas 

como uma tendência estatística.  

O uso de tenofovir apresentou tendência à menor chance de DVD. 

Outras características associadas à deficiência de vitamina D, como idade e 

índice de massa corporal, não resultaram significativas neste estudo.  

 

 

5.2 Antirretrovirais e deficiência de vitamina D 

 

Com relação ao uso de efavirenz e sua associação com maior chance 

de DVD aqui encontrada, já se sabe que esta droga afeta o metabolismo da 

vitamina D por induzir a enzima 24-hidroxilase, que hidrolisa a forma ativa de 

vitamina D em sua forma inativa (ácido calcitroico). O seu uso tem sido 

consistentemente associado a DVD101.  

Em um estudo de coorte prospectivo, realizado em cinco centros na 

França102, a insuficiência de vitamina D foi observada em 86.7% dos 2994 

pacientes com HIV. Na população em uso de TARV (n=2660), efavirenz foi a 

única droga significativamente associada com deficiência.  

Em outro estudo, uma análise retrospectiva de 2044 pacientes 

portadores de HIV103, a vitamina D resultou <30 ng/ml em 89.2% e <10 ng/ml 

em 32.4%. Os valores medianos foram 13.8 ng/ml. A contagem de CD4 

<200/ml, estágios avançados de doença e uso de efavirenz foram 

independentemente associados com deficiência severa de vitamina D (<10 

ng/ml).  

Em um estudo tailandês publicado recentemente104, incluindo 673 

adultos portadores de HIV vivendo em região de latitude tropical, foi reportada 

prevalência de insuficiência e deficiência de vitamina D de 40.6% e 29.9%, 
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respectivamente. Em análise multivariada, gênero feminino, idade maior que 

37 anos e uso de efavirenz, foram independentemente associados à 

hipovitaminose D. De forma semelhante ao nosso, este estudo ressalta que, 

mesmo em regiões tropicais, com luz solar abundante, a hipovitaminose D é 

altamente prevalente e o efavirenz se destaca como potencial fator de risco 

nesta população.  

Em pacientes que iniciaram TARV contendo efavirenz105, a vitamina D 

foi dosada imediatamente antes do início e nas semanas 4, 16 e 48 após o 

início da TARV.  As prevalências observadas foram 27% antes da TARV, 

aumentando para 76%, 79%, e 43% nas semanas 4, 16, 48, respectivamente.  

O uso de efavirenz também está associado com alteração na densidade 

mineral óssea, como demonstra um estudo envolvendo 444 pacientes106.  

Por outro lado, um estudo realizado no Brasil107 demonstrou que a 

suplementação de vitamina D3 foi efetiva em repletar níveis de 25(OH)D.  

Além disto, o uso de efavirenz esteve positivamente associado com níveis 

adequados de 25(OH)D pós-repleção.  

As evidências da associação de efavirenz com hipovitaminose D são 

robustas na grande maioria dos estudos realizados. Neste sentido, ao 

demonstrar a alta prevalência da DVD em nosso meio e sua associação com 

uso de efavirenz, nosso estudo corrobora com os achados de literatura e 

contribui para ressaltar os riscos associados ao seu uso.  

Cabe ressaltar que o efavirenz faz parte da primeira linha de tratamento 

definida pelo protocolo brasileiro de diretrizes clinicas e terapêuticas para 

manejo do HIV, sendo oferecido para a maioria dos pacientes vivendo com 

HIV/aids no Brasil96.  

Por ser a repleção de vitamina D eficiente em pessoas utilizando 

efavirenz, é recomendável dosar os níveis séricos e suplementar esses 

pacientes, se necessário, a fim de prevenir a osteoporose. 

Já o uso de tenofovir apresentou tendência à associação inversa com 

chance de DVD em nosso estudo. Isto parece paradoxal, pois o tenofovir 

disoproxil fumarato (TDF) tem sido associado a alterações ósseas em HIV65. 

No entanto, a associação da exposição ao TDF com níveis mais altos de 
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25(OH)D é biologicamente explicável, porque o TDF causa dano tubular 

proximal, induzindo disfunção renal. E, tendo em vista que a conversão de 

25(OH)D para 1,25(OH)2D ocorre no túbulo proximal por intermédio da 

enzima 1-α hidroxilase, esta etapa de hidroxilação pode ser afetada, causando 

acúmulo de 25(OH)D e mascarando níveis baixos de 1,25(OH)2D108-110.  

A hiperfosfatúria, secundária à disfunção tubular, pode alterar a 

interação entre rim, osso e hormônios regulatórios do metabolismo cálcico 

(PTH e calcitriol), levando a uma progressiva perda óssea, em maneira similar 

que a osteomalácia observada na síndrome de Fanconi, mas menos 

intensa111. Esta osteomalácia secundária ao metabolismo de fosfato alterado 

explica a melhora parcial observada com a suplementação de vitamina D, a 

associação com a fostatase alcalina alterada e os benefícios em termos de 

densidade mineral óssea após a descontinuação do TDF.   

A relação entre uso de TDF e níveis séricos de vitamina D permanece 

controversa. Um estudo publicado em 201083 observou níveis 

significativamente altos de 1,25(OH)2D com uso de TDF, mas nenhuma 

associação com níveis de 25(OH)D. 

Em compensação, em um estudo longitudinal incluindo 160 indivíduos 

portadores de HIV112, o uso de TDF (versus não uso de TDF) esteve 

associado a uma baixa densidade mineral óssea da bacia. Essa diferença foi 

ainda mais acentuada nos pacientes sem deficiência de vitamina D (≥ 20 

ng/mL). Em pacientes apresentando deficiência de vitamina D (< 20 ng/mL), 

a baixa densidade mineral óssea esteve presente em todos os participantes, 

com ou sem uso de TDF. Este estudo sugere que, em pacientes usando TDF, 

a lesão óssea pode acontecer mesmo com níveis normais de 25(OH)D.  

Nosso estudo demonstrou tendência à associação inversa entre uso de 

TDF e deficiência de vitamina D. Ou seja, pacientes usando tenofovir teriam 

menos chance de apresentar níveis baixos de 25(OH)D. No entanto, a 

associação entre uso de TDF, níveis séricos de vitamina D e alterações do 

metabolismo ósseo permanecem controversas. Desta forma, ainda se faz 

necessário realizar estudos longitudinais a partir da introdução do tenofovir, 

avaliando a densidade mineral óssea, dosando em conjunto o PTH, a 
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1,25(OH)D, além da 25(OH)D e outros marcadores de metabolismo ósseo, 

para avaliar a associação entre DVD, uso de tenofovir e elucidar os 

mecanismos que contribuem para as alterações ósseas no paciente em uso 

de TARV.  

 

 

5.3 Resistência à insulina e DVD 

 

A associação significativa da prevalência de DVD, observada em todos 

os grupos, com o aumento do índice HOMA-IR, sugere que a resistência à 

insulina está associada à deficiência de vitamina D. Isto já foi descrito em 

outras populações, incluindo portadores de HIV113,114, mas este é o primeiro 

estudo a demonstrar esta mesma associação entre DVD e resistência à 

insulina numa população portadora de HCV ou coinfecção HIV/HCV.  

O índice HOMA-IR é aplicado para aferição do grau de resistência à 

insulina na prática clínica. O cálculo do HOMA-IR, do Inglês, homeostatic 

model assessment, é feito com base nas dosagens de insulina e glicose de 

jejum. Esse índice apresenta boa correlação com os exames considerados 

padrão-ouro para tal finalidade, como o clamp hiperinsulinêmico94. Notamos 

que a mediana dos valores de índice HOMA-IR tendeu a ser maior nos grupos 

portadores de HCV do que nos grupos HIV e controle. 

Analisamos a associação de deficiência de vitamina D com o índice 

HOMA-IR via modelos de regressão logística múltipla, ajustando por grau de 

fibrose nos grupos HCV e coinfecção HIV/HCV, para identificar se DVD e RI 

poderiam estar associadas apenas com a infecção pelo vírus da hepatite C e 

não com o grau de fibrose, pois a associação entre DVD ou RI com estados 

clínicos relacionados à cirrose avançada, em pacientes com hepatite C, já foi 

demonstrada49. Portanto, excluímos pacientes com doença hepática 

avançada (Child-Pugh B or C) da nossa amostragem e estratificamos a fibrose 

em F0-2 e F3-F4. Esta análise resultou não significativa para a associação 

entre DVD e RI ajustada por grau de fibrose. 
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Portanto, a tendência encontrada entre DVD e RI nos grupos com 

hepatite C não parece estar associada ao grau de fibrose hepática, mas indica 

que talvez haja algum mecanismo de interação entre a DVD e o metabolismo 

glicêmico.  

Já se sabe que a infecção pelo HCV é um fator preditivo de diabetes 

mellitus. O HCV induz vários mecanismos intracelulares complexos que levam 

à inflamação, resistência à insulina, à esteatose, à fibrose, à apoptose, à 

expressão gênica alterada e ao carcinoma hepatocelular. O aumento do 

estresse oxidativo parece ser o fator desencadeante da patogênese da 

resistência à insulina na presença do HCV. Atualmente, o HCV é considerado 

como um fator causal de síndrome metabólica, em vez de ser identificado 

apenas como infecção viral.115. 

Mais recentemente, Bugianesi e colaboradores revisaram vários estudos 

que descrevem mecanismos de associação entre o HCV e resistência à 

insulina116, confirmando que infecção pelo HCV por si só pode causar um 

desequilíbrio na homeostase da glicose por meio de diversos mecanismos 

diretos e indiretos, como inflamação crônica, levando à resistência à insulina, 

tanto hepática quanto extra-hepática.  

Além disto, um dos fatores ambientais possivelmente envolvidos no 

desenvolvimento da resistência à insulina é a deficiência de vitamina D12-14, 

117,118. Van Belle e colaboradores119 discutiram os mecanismos moleculares 

pelos quais a vitamina D poderia influenciar o metabolismo da glicose, 

enfatizando o papel na inflamação crônica de baixo grau, com diminuição na 

produção de citocinas pró-inflamatórias derivadas de macrófagos ativados120.  

Portanto, podemos formular a hipótese de que a DVD se soma ao 

desequilíbrio do metabolismo hepático da glicose, induzido pelo vírus da 

hepatite C, para aumentar a intensidade da inflamação e agravar a resistência 

insulínica.  

Um estudo recente comparou o nível sérico de vitamina D e incidência 

de DM2 em duas populações gerais nos EUA, com mais de 4000 indivíduos 

cada uma, a coorte NHANES e uma coorte recebendo suplementação de 

vitamina D, a GrassrootsHealth (GRH)121. 
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A mediana de concentração de 25(OH)D foi significativamente maior na 

coorte GRH (41ng/ml), suplementada com vitamina D. Enquanto na coorte 

NHANES, não suplementada, foi de 22 ng/ml. A incidência anual da taxa de 

incidência de DM2 foi 3 vezes maior na coorte não suplementada do que na 

suplementada, indicando que a deficiência de vitamina D está associada a 

uma maior incidência de diabetes, assim como sua suplementação pode 

prevenir esta incidência.  

Se, por um lado, a suplementação de vitamina D para diminuir a 

incidência de diabetes do tipo 2 ainda permanece em debate (122), por outro,  

já existem evidências suficientes do caráter pandêmico da DVD e seu papel 

no desenvolvimento do diabetes do tipo 2.  

O nosso estudo demonstrou, em uma população brasileira, a associação 

de resistência à insulina com deficiência de vitamina D, ajustada para todas 

as variáveis supracitadas, incluindo ser portador ou não de HIV e/ou HCV.  

A partir destes achados, pode ser interessante incluir na rotina de 

acompanhamento às pessoas com HCV e/ou HIV, a pesquisa de resistência 

à insulina e deficiência de vitamina D.  

Em caso desta pesquisa resultar positiva, sugere-se suplementação 

adequada de vitamina D, acompanhada de orientações no estilo de vida, 

estimulando os pacientes à pratica de exercícios físicos ao ar livre, com o 

objetivo de exposição moderada à luz solar, perda de peso e redução da 

resistência à insulina.  A luz do sol é elemento essencial para todas as formas 

de vida na Terra. Seu papel biológico em seres humanos, notadamente o 

metabolismo do cálcio, proporcionou a formação do esqueleto na escala 

evolutiva (1). E por se tratar de uma medida simples, que não envolve custos, 

cabe ao profissional de saúde orientar os pacientes sobre uma adequada 

exposição à luz do sol.  
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5.4 Análises dos fatores de risco para DVD nos grupos 

 

Para analisar fatores de risco potenciais associados a DVD dentro de 

cada grupo, preferimos utilizar modelos de regressão logística simples, pois o 

número de indivíduos em cada grupo, incluindo tantas variáveis avaliadas em 

cada uma dessas populações, não comportaria uma análise por regressão 

logística múltipla. 

Para a análise intragrupos, o índice HOMA-IR foi tratado como uma 

variável categórica, escolhendo o valor de corte maior que 5 para definição de 

HOMA-IR elevado porque entende-se que, a partir deste valor, todos os 

pacientes, independente do percentil de IMC, apresentam resistência à 

insulina123. 

A associação significativa entre o sexo masculino e DVD, encontrada no 

grupo-controle, não tem sido consistentemente demonstrada em estudos de 

população geral. No entanto, as mulheres, em especial as mulheres pós-

menopausa, têm maior risco de desenvolver osteoporose. Esta tendência 

encontrada pode refletir características não pesquisadas neste estudo, como 

possíveis diferenças entre os hábitos de exposição solar entre homens e 

mulheres.  

Ainda no grupo-controle, as tendências encontradas para maior chance 

de DVD em indivíduos com cor de pele não branca e IMC compatível com 

sobrepeso estão alinhadas com as associações já descritas em literatura para 

a população geral.  

No grupo HCV, a associação significativa entre menor chance de DVD e 

sexo masculino foi semelhante à encontrada no grupo-controle. Embora não 

seja relatada de forma frequente na literatura, isso pode refletir hábitos 

diferentes em relação à exposição solar entre homens e mulheres.  

No presente estudo, está sendo relatada pela primeira vez a  associação 

entre maior chance de DVD e índice HOMA-IR elevado em pacientes com 

hepatite C. Esta associação é, possivelmente, o principal achado deste 

estudo. Havendo-se excluído da amostra os pacientes com hepatopatia 

avançada, entendemos que a associação não seja ocasionada por 
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insuficiência hepática, enfatizando a associação do vírus com fatores 

ambientais modificáveis (DVD) na indução de resistência à insulina. 

Os outros fatores de risco pesquisados, tais como genótipo, presença de 

cirrose, presença de esteatose, idade, IMC, níveis séricos de colesterol, 

triglicérides e glicose não apresentaram razão de chance significativa para 

DVD. 

No entanto, mesmo que todos os pacientes analisados tivessem o 

registro sobre a presença ou não de cirrose, as biópsias não foram realizadas 

ao mesmo tempo que a coleta de sangue, além de terem sido analisadas por 

patologistas diferentes, o que não permite uma acurácia deste dado. O dado 

esteatose foi encontrado em menos da metade dos prontuários dos pacientes 

com hepatite C, não sendo possível, portanto, uma conclusão definitiva sobre 

a associação de DVD e esteatose. Talvez essas associações pudessem ser 

demonstradas aumentando o número amostral da população estudada e 

avaliando os graus de fibrose e esteatose por métodos não invasivos, 

realizados em concomitância com a coleta de vitamina D sérica e dos outros 

dados laboratoriais.   

Aqueles indivíduos do grupo HIV que, em algum momento do seu 

histórico clínico, apresentaram grau de imunossupressão compatível com o 

diagnóstico de aids, tiveram maior chance de apresentar deficiência de 

vitamina D. Embora nem todos os estudos que tenham avaliado o nadir de 

CD4 tenham conseguido demonstrar esta associação, este é um achado que 

já foi relatado antes103.  

E, no mesmo sentido do encontrado na análise geral, os indivíduos em 

uso de tenofovir apresentaram, no grupo HIV, uma tendência à menor chance 

de DVD. Tal achado na análise intragrupo reforça a mesma associação 

inversa encontrada nos relatos de literatura discutidos acima. Reforça, 

também, a necessidade de investigar a ocorrência de lesão óssea em vigência 

de níveis séricos normais de vitamina D nos pacientes que usam tenofovir.  

Ainda no grupo HIV, os indivíduos com histórico de doença definidora de 

aids demonstraram tendência à maior chance de DVD.  Este é um dado já 

descrito em literatura103, e, da mesma maneira que o nadir de contagem de 
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células CD4 contribui com a ideia de que, quando os pacientes atingem graus 

avançados de imunossupressão, podem apresentar maior prevalência de 

DVD. Desta forma, é possível correlacionar esta deficiência com a gravidade 

de doença por um mecanismo ainda não elucidado. Um importante estudo de 

coorte85 demonstrou que pacientes com menor nível sérico de 25(OH)D 

apresentam maior risco de morrer em um intervalo de cinco anos.  

Seria interessante desenhar um estudo para esclarecer por que pessoas 

com nadir de CD4 menor que 200 células têm níveis mais baixos de vitamina 

D, mesmo após a reconstituição imunológica.  

Para o grupo HIV/HCV, ajustaram-se como fatores de risco todas as 

variáveis avaliadas no estudo. Contudo, apenas os indivíduos com IMC maior 

que 25 apresentaram menores chances de DVD. Este achado contraria a 

lógica de que pacientes com sobrepeso têm mais chances de DVD. No 

entanto, o paciente com HIV pode apresentar significativas alterações 

metabólicas, tais como a dislipidemia, ocorrendo mesmo com o IMC baixo. 

Precisaríamos de uma amostra maior para ajustar o IMC a outras variáveis 

em regressão múltipla e, desta maneira, discernir se a associação se deve a 

outras causas que não o IMC. 

Os indivíduos que usavam efavirenz apresentaram tendência à maior 

chance de DVD, dado que corrobora o encontrado na análise geral do estudo 

e, também, diversos relatos de literatura já publicados102-104. No grupo 

coinfecção HIV/HCV, assim como no grupo HCV e na análise geral da 

população do estudo, houve tendência de maior chance de DVD nos 

pacientes com HOMA-IR elevado. Portanto, nos coinfectados, também é 

possível que os mecanismos de associação entre DVD e resistência à insulina 

sejam os mesmos que nos monoinfectados por HCV.  

Talvez o número reduzido de indivíduos neste grupo HIV/HCV tenha 

prejudicado a análise das variáveis investigadas. Portanto, os dados no grupo 

HIV/HCV devem ser analisados com cautela, devendo-se aumentar o número 

da amostra para confirmar os resultados.  
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5.5 Limitações do estudo 

 

Este estudo transversal, observacional, descreve a associação entre 

DVD e resistência insulínica, e DVD e uso de efavirenz. No entanto, não foi 

desenhado para demonstrar os mecanismos pelos quais a vitamina D 

influencia no metabolismo da glicose, nem no metabolismo ósseo. 

Procurou-se ajustar as principais variáveis que poderiam influenciar os 

níveis séricos de vitamina D já descritos para a população não 

institucionalizada, vivendo na região metropolitana de São Paulo, tais como 

cor de pele, sexo, idade, índice de massa corporal, sendo as amostras de 

sangue obtidas apenas nos meses do inverno, para evitar a variação sazonal 

dos níveis séricos de vitamina D80,81,87. No entanto, não controlamos para 

atividade física, hábitos de exposição solar e dieta, entendendo que, sendo as 

amostras colhidas apenas no inverno e sem um grupo de intervenção para 

atividade física, estas características seriam homogêneas para a população 

do estudo. Além disto, alimentos ricos em vitamina D (tais como cogumelos, 

salmão e alimentos fortificados) não fazem parte da dieta padrão dos 

brasileiros e, portanto, não aplicamos um questionário para avaliação de dieta. 

Além das características demográficas, geográficas e clínicas citadas acima, 

para as quais procuramos ajustar nossa análise, os polimorfismos no gene da 

CYP27B1, que codifica a 1α-hidroxilase, já mostraram forte correlação com 

variações nas concentrações da 25(OH)D. Certos polimorfismos podem ser 

mais eficientes na ligação, ativação e metabolismo da vitamina D, e, então, 

interferir em seus níveis circulantes. Polimorfismos genéticos são grandes 

contribuintes na heterogeneidade das manifestações clínicas da 

hipovitaminose D, especialmente entre os grupos raciais124,125. No entanto, 

este estudo não contemplou a análise de polimorfismos e não classificou a 

etnia dos indivíduos, pois a população brasileira é altamente miscigenada. 

Preferimos utilizar a classificação de fototipo cutâneo (escala de Fitzpatrick), 

porque se trata de uma classificação objetiva para um dado importante em 

relação ao metabolismo de vitamina D, que é a cor de pele e sua reação à 

exposição solar.  
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Contudo, mesmo com as limitações do estudo, podemos afirmar que ser 

infectado por HCV e/ou HIV não aumenta a chance de prevalência de DVD. 

 

 

5.6 Conclusões 

 

Este estudo confirma numa população brasileira o mesmo caráter 

pandêmico da DVD, ressaltando que ser portador de infecção por HIV e/ou 

HCV não indica que o indivíduo tenha mais chances de apresentar DVD.  

Nesta população, os fatores de risco que estiveram positivamente 

associados à deficiência de vitamina D foram a presença de resistência à 

insulina e o uso de efavirenz. 

 Portanto, existe a necessidade de diagnosticar e tratar a deficiência de 

vitamina D, especialmente em indivíduos com resistência à insulina, 

independentemente de serem portadores de HIV e/ou HCV, por apresentarem 

maior risco de desenvolver diabetes.  

Os pacientes em uso de efavirenz merecem especial atenção em relação 

à DVD, pelo risco de alterações ósseas. No entanto, com relação ao uso do 

tenofovir, mais estudos são necessários para avaliar a possibilidade de 

pacientes manterem níveis séricos normais de 25(OH)D e, mesmo assim, 

evoluírem com alterações na densidade mineral óssea. 

 

 

5.7 Estudo futuros 

 

Este estudo aponta algumas direções em termos de linha de pesquisa.  

Uma delas é estudar as interações medicamentosas, função renal e 

desmineralização óssea no paciente com HIV, realizando estudos 

prospectivos. 

Outra linha de pesquisa é estudar a suplementação de vitamina D em 

população com HIV e/ou HCV, e incidência de comorbidades, tais como 

osteoporose e DM2. 
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Uma linha mais elaborada de pesquisa seria estudar a associação da 

deficiência de vitamina D com marcadores inflamatórios, polimorfismos 

genéticos do metabolismo de vitamina D, evolução de doença e comorbidades 

(resistência à insulina e osteoporose) em pacientes com HIV e/ou HCV, bem 

como comparar grupos suplementados versus não suplementados.  

Seria interessante revelar porque pessoas com nadir de CD4 menor que 

200 células têm níveis mais baixos de vitamina D, mesmo após a 

reconstituição imunológica. E procurar responder à questão sobre a extensão 

da associação da vitamina D com o sistema imunológico, em especial, nos 

pacientes infectados pelo HIV. 
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6  ANEXOS 

 

 

6.1  Anexo A - Avaliação de deficiência de Vitamina D em pacientes co-
infetados HIV/VHC e monoinfectados para HCV e HIV 

 

1-Nome do Centro 

1-IIER-HCV(   )    2-IIER-HIV(   )   3-AMCA(   )  4-GASTRO(   )  5- CRT-a (    ) 

Identificação e Dados Demográficos: 

2-Número Id. Na pesquisa:  _______ 

3-Registro:_____________________ 

4-Nome :___________________________________________  

5-Idade:       anos   6-Gênero: 1(  )M       2(  )F    

7-Cor de Pele, classificação Fitzpatrick:    1(  )  fototipo 1,2 ou 3   2(   ) fototipos 4, 5 ou 6 

Índices Antropométricos: 

8-Peso :              Kg           9--Estatura:           cm     10-Índice de Massa corporal: 

11- O paciente toma algum suplemento de vitamina D? 0 (  )Não    1 (  )Sim 

12-Colesterol total:           13-Fração HDL:           14-Fração LDL:             

15-Glicemia de Jejum:     16-Triglicérides:              17-Insulina:            18- HOMA-IR: 

19- PTH(OPCIONAL):      20-  25(OH)Vitamina D:        21- Data dos exames:      /     / 

22-GRUPO DO PACIENTE:  

1 (   )  HCV MONOINFECÇÃO     2(   ) HIV MONOINFECÇÃO    3 (    ) HIV-HCV COINFECÇÃO 

 

DADOS DOS PACIENTES COM HIV:   

23-Menor CD4 histórico:  

24-CD4 Atual:           25-      %           26-HIV-RNA atual: 

27-Já teve doença definidora de AIDS: 0 (  )Não    1 (  )Sim    

Etiqueta 



6 Anexos 55 

28- CDC:  1(   )A 2(    )B 3(    )C  4(    )1 5(    )2 6(     )3  29- Uso de ARV:  0(  )Não   1 (  ) Sim 

30-Tempo de uso de TARV: (em meses) 31-Tempo de uso do esquema atual (meses):  

Esquema TARV atual:  

32-ITRAN:   

1(  )AZT   2(   )3TC  3(   )ddI  4(    )TDF   5(   )ABC  6(    )d4T   7(    )FTC 

33-ITRNN:  8(   )EFV   9(   )NVP  10(  )ETR 

34-IP:  

10(    )SQV 11(    )RVR  12(   )IDV 13(    )ATV 14(    )ATV+R 15(    )LOP+R 16(   )FOS 17(    )DAR 

35-Inib CCR5: 18 (    ) Maraviroc       36-Inib. Fusão: 19(   )T20      37-Inib: Integrase: 20(    ) 

Raltegravir 

 

DADOS DO PACIENTES COM HCV : 

38-Genótipo: 

39-Imunofenótipo IL28 (OPCIONAL): 1(   )CC 2(   )CT   3(   )TT 

40-O paciente é cirrótico? 0(  )Não  1(    ) Sim    41- Varizes de Esôfago? 0(  )Não  1(    )Sim 

42-Hipertensão porta ao USG? 0(  )Não  1(    )Sim 

43-Caso cirrótico, classificação de Child_Pugh: 

1(   )A   2(    )B   3(    )C 

44-Já foi submetido a Tratamento com Peg IFN + RBV?  0(  )Não    1(  )Sim 

45-HCV-RNA Valor___________ Unidade____ Log:___ PCR(   ) Nasba(   ) 46-

Data_____/_____/______  

47-ALT recente ____________ valor de ref ___________48-Bilirrubina Total ____________  

49-Albumina  ________  50-INR  ____________  51 - Data: ___/____/____ 

52-Tem biópsia hepática 0(   )não  1(   )sim:   

53- Data da mais recente ______/_______/________ N° da Biópsia___________ 
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Metavir : 54-Fibrose: F (   )   55-Atividade :A (   ) 

 

56-Tem Esteatose:  1(  )Não 2(  )Sim 

Descrever graduação:   

“________________________________________________________________” 

57-  Tem Siderose:  Sim (  )  Não (  ) 

Descrever  graduação “ 

_________________________________________________________________” 
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6.2 Anexo B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido IIER 
INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMILIO RIBAS” 

 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA "EMILIO RIBAS" 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Av. Dr. Arnaldo, 165 - Cerqueira César  - São Paulo - SP 

CEP: 01246-900 – TEL:  3896-1406 – comitedeetica-iier@ig.com.br 

 

Anexo B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Número do Protocolo:  

  

Título: Prevalência de hipovitaminose D entre pacientes coinfectados 

HIV/HCV, comparada a pacientes monoinfectados para HCV 

e monoinfectados por HIV em centros de referência para 

tratamento de hepatites e aids na cidade de São Paulo/Brasil 

 

  

Nome da Instituição: INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS 

  

Endereço: AV. DR. ARNALDO, 165 

  

Nome do Paciente:  

 (Primeiro nome)                            (Sobrenome)             

  

Paciente Hospitalar / Clínico 

Número de Identificação:  

  

Endereço:  

Telefone: (        ) 

A você que está fazendo tratamento para hepatite C ou HIV, é importante saber que dados 
cientificos publicados recentemente correlacionam a falta de vitamina D com progressão mais 
rápida da hepatite C e com má resposta ao tratamento. E nas pessoas com HIV, há uma 
possivel correlação de baixa vitamina D com uso de antivirais e problemas cardiovasculares.  
A vitamina D é muito importante também para regular o estoque de cálcio no organismo, 
ajudando a fixar cálcio nos ossos. 
Agora você está sendo convidado a participar desta pesquisa, que avalia os níveis de vitamina 
D (25(OH)vitamina D) no sangue. 
 
Esta pesquisa está sendo conduzida pelo Dr. MARIO GONZALEZ, no Hospital EMÍLIO 

RIBAS. E ele irá explicar a você porque esta pesquisa é importante e como você poderá 

participar dela. 

Esta é uma pesquisa de cunho científico, sem patrocínio, para avaliar a presença da baixa 

vitamina D no soro dos pacientes com HIV e/ou Hepatite C acompanhados neste hospital. 

Além de saber qual é a proporção de pacientes que tem vitamina D baixa, queremos também 

correlacionar com possíveis fatores, como etnia, peso, colesterol alto, uso de remédios, 

histórico de doeças e presença ou não de cirrose. Antes de decidir se você quer participar, é 

importante que você leia e entenda este Termo. Depois que todas suas dúvidas forem 
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esclarecidas com o médico que conversar com você sobre este estudo, e você decidir 

participar, você deverá assinar este documento, que é um termo de consentimento, mas só 

para esta pesquisa. 

Se você decidir não participar, o tratamento que você está recebendo ou receberá no futuro 

não será alterado de qualquer forma. 

Caso você aceite, você será um entre aproximadamente 450 pacientes portadores de HIV e 

/ou HCV que terão a vitamina D dosada no sangue para avaliação. 

Informações sobre sua participação 

Este é um estudo de prevalência, com revisão de prontuários. Caso você decida participar 

deste estudo você será considerado sujeito de pesquisa, que é  como são chamados os 

participantes de uma pesquisa clínica, e dessa forma você estará autorizando que seja 

coletada uma amostra de sangue para análise de vitamina D e dados do seu prontuário 

relevantes para a pesquisa sejam coletados numa ficha pelo seu médico e armazenados em 

um banco de dados no computador, para posterior avaliação estatística.  

 
Objetivo da pesquisa  
Como já explicado anteriormente, a finalidade desta pesquisa é avaliar a porcentagem de 
pacientes com vitamina D baixa no sangue em pessoas com hepatite C e/ou HIV, em 
diferentes ambulatórios que tratam hepatites e aids na Cidade de São Paulo. Queremos 
entender também se a falta de vitamina D está associada à idade, etnia, gênero, obesidade, 
colesterol alto, estágio da doença (aids e /ou hepatite) e se incide mais severamente em 
pessoas que tem as duas infecções(HIV e HCV).  
 
Descrição do estudo  
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, 

que é uma comissão formada por diversos profissionais e representantes da comunidade que 

analisaram a ética do estudo (se é confiável) e segurança. 

 
Esta pesquisa não afeta o tratamento que o seu médico indicou para você, pois vai 
apenas observar os níveis atuais de vitamina D no seu sangue. 
 
Os resultados de todos os exames que você normalmente faz no seu acompanhamento serão 
utilizados para esta pesquisa.  

 
Riscos e desconfortos  
A coleta de amostra de sangue para vitamina D será realizada junto com a coleta dos seus 
exames de rotina. Não há riscos em participar desta pesquisa, pois se trata apenas de coleta 
de amostra de sangue e dados do seu prontuário.  
 
Benefícios  
As informações obtidas desta pesquisa podem ajudar os médicos a tratar melhor a hepatite 
crônica C e HIV no futuro, sugerindo a suplementação de vitamina D. 
 
 
Participação do paciente. 

 

Você é livre para decidir pela participação ou não neste estudo a qualquer momento. Caso 

você não concorde em participar deste estudo ou decidir se retirar do estudo a qualquer 

momento, ou se sua participação for interrompida por qualquer razão, não haverá nenhum 

tipo de penalidade aos cuidados médicos ou aos outros tratamentos; você não perderá 

qualquer benefício a que tenha direito.  

Os motivos de sua saída da pesquisa serão documentados, caso você permita. 
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Compromisso de confidencialidade 
 
Seus dados, durante sua participação neste estudo, serão mantidos confidencialmente, ou 

seja, seu nome nunca será usado em nenhum relatório deste estudo. Durante o estudo você 

será identificado apenas pelas suas iniciais e por um número. 

O médico do estudo solicita sua autorização para que seus registros médicos, relativos ao 

estudo, possam ser consultados pela equipe de pesquisa e se necessário por agências de 

saúde, como a ANVISA. Isto é importante para se ter certeza que tudo está sendo feito de 

acordo com o protocolo do estudo e para que a boa qualidade dos resultados desta pesquisa 

seja assegurada. 
O médico do estudo e sua equipe garantem o cumprimento da legislação brasileira sobre a 

confidencialidade de seus dados. 

Obtenção de Informação Adicional 

Você poderá fazer perguntas a respeito do estudo. 

Se você tiver mais perguntas a fazer sobre o estudo ou sobre seus direitos como paciente, 

chame o Dr. MARIO GONZALEZ no telefone (11) 38961311. 

Endereço : Av. Dr. Arnaldo, 165. Hospital-Dia 

Email: mpgonzalez@terra.com.br 

Se você tiver perguntas a fazer sobre seus direitos como paciente nesse estudo, você 

também poderá entrar em contato com Comitê de Ética em Pesquisa no telefone (11) 

38961406  ou no endereço Av. Dr. Arnaldo, 165. Secretaria do CEP. 
 

 

 

ATENÇÃO, ASSINATURAS NO VERSO 

ASSINATURAS 

 

Eu li as informações acima e entendi o objetivo do estudo. Eu tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas as perguntas foram respondidas. 

Ao assinar este documento eu dou meu consentimento para ser um participante deste projeto. 
Eu assinei e datei duas vias deste documento e recebi uma das vias assinada e datada 
Ao assinar esse documento não estou desistindo de meus direitos legais.  
 

 

NOME DO PACIENTE:______________________________________      

 

ASSINATURA:_____________________________________________________     

 

DATA:______/______/_______ 

(Deve ser assinado e datado pessoalmente pelo sujeito de pesquisa, em escrita 

manual). 

 

 

 

 

 

 

Impressão Datiloscópica do sujeito de pesquisa (se aplicável) 



6 Anexos 60 

Eu, abaixo assinado, expliquei todos os detalhes relevantes deste projeto para o paciente e 

lhe forneci uma via assinada e datada deste documento.  

 

INVESTIGADOR:___________________________________________________    

 

ASSINATURA:_____________________________________________________     

 

DATA:_________/__________/__________ 

                

___________________________________________________________________ 

 

TESTEMUNHA:_______________________________________ (*)          

 

ASSINATURA:________________________________________ 

*A assinatura da testemunha só é necessária se o sujeito de pesquisa for incapaz de ler e/ou 

fornecer consentimento por escrito.        
DATA:________/______/_______ 
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6.3 ANEXO C - TCLE HC-FMUSP 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 

PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - GRUPO-CONTROLE 
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, curador etc.) ............................................................. 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 
ENDEREÇO: ........................................................................ Nº ............. APTO: .................... 
BAIRRO: ................................................................... CIDADE: ............................................... 
CEP: ...................................... TELEFONE: DDD (............).................................................... 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Prevalência de hipovitaminose D entre 

pacientes coinfectados HIV/HCV, comparada a pacientes monoinfectados para HCV e 

monoinfectados por HIV em centros de referência para tratamento de hepatites e aids na 

cidade de São Paulo/Brasil 

PESQUISADOR: Maria Cássia Mendes Correa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica Assistente  . INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº  54114  

UNIDADE DO HCFMUSP:  DEPARTAMENTO DE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO  X□  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 05 de Julho a 30 de Setembro de 2012 
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Você está sendo convidado(a) a participar como Voluntário(a) do “Grupo-controle” desta 
pesquisa, que avalia os níveis de vitamina D no sangue. 
O Grupo-controle é composto por pessoas saudáveis. E serve para comparar os resultados 
dos exames de sangue entre pessoas saudáveis e pessoas dos grupos estudados, que são 
portadoras de HIV e HCV. 
Portanto, para que seus exames possam servir de comparação, teremos de excluir a 
possibilidade de você ter HIV e/ou HCV. E junto com a amostra de sangue para dosagem de 
vitamina D, também colheremos sorologias para HBV, HCV e HIV.  
A vitamina D é muito importante para regular o estoque de cálcio no organismo, ajudando a 
fixar cálcio nos ossos e recentemente tem sido descoberto um papel de modulação 
imunológica.  
 
Objetivo da pesquisa  
A finalidade desta pesquisa é avaliar a porcentagem de vitamina D baixa no sangue de 
pessoas com hepatite C e/ou HIV, em diferentes ambulatórios que tratam hepatites e aids na 
Cidade de São Paulo. Queremos entender também se a falta de vitamina D está associada à 
idade, etnia, gênero, obesidade, colesterol alto, estágio da doença (aids e /ou hepatite) e se 
incide mais severamente em pessoas que tem as duas infecções (HIV e HCV) ou na 
população saudável, da qual você faz parte. 
Esta pesquisa está sendo conduzida pelo Dra. Maria Cássia Mendes Correa, no Depto. De 
Moléstias Infecciosas do HC . E ela irá explicar a você porque esta pesquisa é importante e 
como você poderá participar dela. 
 
Informações sobre sua participação  
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que 
é uma comissão formada por diversos profissionais e representantes da comunidade que 
analisaram a ética do estudo (se é confiável) e sua segurança. 
Antes de decidir se você quer participar, é importante que você leia e entenda este Termo. 
Depois que todas suas dúvidas forem esclarecidas com o médico que conversar com você 
sobre este estudo, e você decidir participar, você deverá assinar este documento, que é um 
termo de consentimento, mas só para esta pesquisa. 
Caso você decida participar deste estudo você será considerado sujeito de pesquisa, que é 
como são chamados os participantes de uma pesquisa clínica. E dessa forma você estará 
autorizando que seja coletada uma amostra de sangue para análise de vitamina D e que 
dados relevantes (como peso, altura, cor da pele) sejam coletados numa ficha pelo seu 
médico e armazenados em um banco de dados no computador, para posterior avaliação 
estatística.  
 
Riscos e desconfortos  
A coleta de amostra de sangue para vitamina D será realizada junto com a coleta dos exames 
para sorologia de HIV, HCV e HBV, além de colesterol, glicemia e triglicérides. Não há riscos 
em participar desta pesquisa, pois se trata apenas de coleta de amostra de sangue, com um 
mínimo desconforto relacionado à coleta da amostra sanguinea. 
 
Benefícios  
As informações obtidas nesta pesquisa podem ajudar os médicos a tratar melhor a hepatite 
C crônica  e HIV no futuro, sugerindo a suplementação de vitamina D. Você será informado 
do resultado dos seus exames a caso você tenha vitamina D baixa, ou qualquer outro exame 
alterado, terá a orientação necessária. 
Participação do paciente 
Você é livre para decidir pela participação ou não neste estudo a qualquer momento. Caso 
você não concorde em participar deste estudo ou decidir se retirar do estudo a qualquer 
momento, ou se sua participação for interrompida por qualquer razão, não haverá nenhum 
tipo de penalidade; você não perderá qualquer benefício a que tenha direito. Os motivos de 
sua saída da pesquisa serão documentados, caso você permita. 
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Compromisso de confidencialidade 
Seus dados serão mantidos confidencialmente, ou seja, seu nome nunca será usado em 
nenhum relatório deste estudo. Durante o estudo você será identificado apenas pelas suas 
iniciais e por um número. O médico do estudo solicita sua autorização para que seus registros 
médicos, relativos ao estudo, possam ser consultados pela equipe de pesquisa e se 
necessário por agências de saúde, como a ANVISA. Isto é importante para se ter certeza que 
tudo está sendo feito de acordo com o protocolo do estudo e para que a boa qualidade dos 
resultados desta pesquisa seja assegurada. 
O médico do estudo e sua equipe garantem o cumprimento da legislação brasileira sobre a 
confidencialidade de seus dados. 
 
Declaração do Paciente 
Eu discuti com o Dr. Mario Pessoa 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. 
Assinaturas: 

-------------------------------------------------  

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 pelo estudo Data         /       /        
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6.4 Anexo D – Ficha de Coleta de Dados do Grupo Controle 
 
 

Avaliação de deficiência de Vitamina D - GRUPO-CONTROLE 

 

1-Origem do Paciente 

1-Funcionário(   )    2-Médico(   )   3-Residente (   ) 4-Enfermagem(  ) 

5- Parente de paciente (   )  6- Comunidade (    ) 

 

Identificação e dados gerais: 

2-Número Id. Na pesquisa:  _______ 

3-Registro:_____________________ 

4-Nome : ________________________________________________ 

5-Idade:       anos    

6-Gênero: 1(  )M       2(  )F 

7-Cor de Pele, classificação Fitzpatrick:    1(  )  fototipo 1,2 ou 3   2(   ) fototipos 4, 5 ou 6 

8-Peso :              Kg 

9--Estatura:           cm 

10- Índice de Massa corporal: 

11- Circunferência Abdominal        cm 

12- PA: 

13- O paciente toma algum suplemento de vitamina D? 0 (  )Não    1 (  )Sim 

14- Colesterol total:            15-Fração HDL:       16-Fração LDL: 

17- Glicemia de Jejum: 18- Triglicérides:   19-Insulina:            20- HOMA-

IR: 

21- PTH(OPCIONAL):                 22-  25(OH)Vitamina D: 

23- Critérios Síndrome metabólica? 0 (   ) Não  1(   )Sim 

24- Possui sorologia positiva para HIV/HBV e/ou  HCV?  0 (   ) Não  1(   )Sim 

25- Possui alguma outra patologia que diminua Vitamina D?   0 (   ) Não  1(   )Sim 

26- Usa alguma medicação que diminua Vitamina D? 0 (   ) Não  1(   )Sim 

27- Data dos exames:      /     / 

 
 
 
 
 
 
 

Etiqueta 
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6.5 - Anexo E – Escala Fitzpatrick de cor de pele 
 
 
 
 

FOTOTIPO QUEIMADURA VS 
BRONZEAMENTO 

COR DE PELE NÃO EXPOSTA 
AO SOL 

1 Sempre queima, não 
bronzeia 

Branco Marfim 

2 Queima fácil, bronzeia 
minimamente, com 
dificuldade 

Branco 

3 Queima moderadamente, 
Bronzeia moderada e 
uniformemente 

Branco 

4  Queima minimamente, 
Bronzeia facil e 
moderadamente 

Bege-Oliva, ligeiramente 
bronzeado 

5 Raramente queima, 
Bronzeia profundamente 

Marrom-claro, ou bronzeado 

6 Nunca queima, bronzeia 
profundamente 

Marrom-escuro, ou negro 
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