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RESUMO  

LUTHOLD, R. V. Vitamina D na modulação da microbiota intestinal: associações com perfil 

inflamatório e cardiometabólico [Dissertação de mestrado]. São Paulo: Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Saúde Pública; 2017.  

Introdução: Bactérias intestinais influenciam a resposta imune e conhecendo-se as ações 

imunomoduladoras da vitamina D passou-se a investigar sua relação com a microbiota. O status 

adequado desta vitamina está associado a uma composição mais saudável da microbiota, enquanto 

sua deficiência pode acarretar disbiose intestinal, endotoxemia, inflamação e resistência à insulina. 

O conhecimento de interações do status de vitamina D com a microbiota pode melhorar a 

compreensão da gênese de doenças crônicas mediadas pela inflamação. Objetivo: Examinou-se 

a associação da ingestão e concentração de vitamina D com a composição da microbiota fecal, 

marcadores inflamatórios e perfil bioquímico de participantes do Nutritionists’ Health Study. 

Métodos: Nesta análise transversal, 150 adultos jovens foram estratificados em tercis de consumo 

e de concentração de 25(OH)D e comparados quanto ao perfil clínico e inflamatório. A associação 

de 25(OH)D com a microbiota (sequenciamento do 16S rRNA, região V4, Illumina® MiSeq) foi 

testada por regressão linear múltipla. Resultados: A ingestão de vitamina D se associou aos níveis 

séricos (p < 0,05). Não foram observadas diferenças significantes de variáveis clínicas e 

inflamatórias entre os tercis de ingestão, exceto tendência de aumento do LPS com a redução da 

25(OH)D (p-trend < 0,05). Prevotella foi mais abundante (log2FC 1,67; p < 0,01), e Haemophilus 

and Veillonella menos abundantes (log2FC -2,92 e -1,46; p < 0,01, respectivamente) no subgrupo 

com maior ingestão de vitamina D (referência) comparado aos outros grupos (primeiro e segundo 

tercis). PCR (r = -0,170; p = 0,039), selectina-E (r = -0,220; p = 0,007) e abundância de Coprococcus 

(r = -0,215; p = 0,008) e de Bifdobacterium (r = -0,269; p = 0,001) foram inversamente 

correlacionados com 25(OH)D. Após ajustes por idade, sexo, estação do ano e IMC, a 25(OH)D 

manteve associação inversa com Coprococcus (β = -9,414; p = 0,045) e Bifdobacterium (β = -1,881; 

p = 0,051), mas a significância desapareceu com a adição de marcadores inflamatórios aos 

modelos. Conclusão: Associações de ingestão e concentração de vitamina D com abundância de 

certos gêneros da microbiota sugerem que sua ação imunomoduladora poderia influenciar a 

composição bacteriana. Abundância relativamente maior de gram-negativos (Haemophilus e 

Veillonella) pode ter sido facilitada pela baixa ingestão e/ou concentração da vitamina. Menor 

proporção de bactérias benéficas (Coprococcus e Bifidobacterium) poderia estimular a resposta 

imune e inflamação. Concluímos que a participação da vitamina D na manutenção da homeostase 

imune deve ocorrer em parte pelas interações com a microbiota intestinal, embora o delineamento 

transversal impeça assegurar relações tipo causa-efeito.  

Palavras-chave: vitamina D, microbiota intestinal, bactérias gram-negativas, inflamação 
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ABSTRACT  

LUTHOLD, R. V. Vitamina D na modulação da microbiota intestinal: associações com perfil 

inflamatório e cardiometabólico [Dissertação de mestrado]. São Paulo: University of São Paulo, 

School of Public Health; 2017. 

Introduction: Gut bacteria influence the immune response and due the immunomodulatory actions 

of vitamin D, it has been investigated its relationship with the microbiota. Adequate status of this 

vitamin is associated with adequate composition of the microbiota, while its deficiency can cause gut 

dysbiosis, endotoxemia, inflammation and insulin resistance. The knowledge of interactions of 

vitamin D status with the microbiota may improve the understanding of the genesis of inflammation-

mediated chronic diseases.  Objective: We examined the association of vitamin D intake and 

concentration with the composition of fecal microbiota, inflammatory markers and biochemical profile 

of participants from the Nutritionists' Health Study. Methods: In this cross-sectional analysis, 150 

healthy young adults were stratified into tertiles of intake and concentrations of vitamin D and their 

clinical and inflammatory profiles were compared. The association between 25(OH)D and fecal 

microbiota (16S rRNA sequencing, V4 region, Illumina® MiSeq) was tested by multiple linear 

regression.) Results: Vitamin D intake was associated with its concentration (p<0.05). There were 

no significant differences in clinical and inflammatory variables across tertiles of intake, except for a 

trend of LPS increases with reduction of 25(OH)D (p-trend <0.05). Prevotella was more abundant 

(log2FC 1.67; p <0.01), and Haemophilus and Veillonella less abundant (log2FC -2,92 e -1.46; p 

<0.01, respectively) in subset with the highest vitamin D intake (reference) than that observed in the 

other subset (first plus second tertiles). CRP (r=-0.170, p=0.039), E-selectin (r=-0.220, p=0.007) and 

abundances of Coprococcus (r=-0.215, p=0.008) and Bifdobacterium (r=-0.269, p=0.001) were 

inversely correlated with 25(OH)D. After adjusting for age, sex, season and BMI, the 25(OH)D 

maintained inversely associated with Coprococcus (β=-9.414, p=0.045) and Bifdobacterium (β=-

1.881, p=0.051), but significance disappeared following the addition of inflammatory markers in the 

regression models. Conclusion: Association of vitamin D intake and concentration with abundance 

of certain genera of microbiota suggests that its immunomodulatory action could influence the 

bacterial composition. Relatively higher abundance of gram-negative (Haemophilus and Veillonella) 

may have been facilitated by the low intake and/or concentration of the vitamin. Lower proportion of 

beneficial bacteria (Coprococcus and Bifidobacterium) could stimulate the immune response and 

inflammation. We conclude that the role of vitamin D in maintaining immune homeostasis should 

occur in part by interactions with the gut microbiota, although the cross-sectional design does not 

allow ensuring cause-effect relationships.  

Key-words: vitamin D, gut microbiota, gram-negative bacteria, inflammation   
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, tanto o papel da vitamina D como o da microbiota intestinal para 

a saúde humana tem recebido grande destaque na literatura. Os estudos da microbiota foram 

alavancados pela descoberta que o número de microorganismos supera em 10 vezes o 

número de células humanas e pelos avanços na identificação do microbioma, revelando a 

existência de 150 vezes mais genes bacterianos que nosso genoma (CANI & DELZENNE, 

2007; QIN et al., 2010).  

A exposição às bactérias intestinais representa importante estímulo para o 

desenvolvimento do sistema imune (LY et al., 2011). A composição da microbiota influencia a 

resposta imune ao longo da vida, protegendo o organismo contra uma série de doenças. 

Existem variações na composição bacteriana intestinal, influenciadas por fatores genéticos e 

ambientais (PENDERS et al., 2006; QIN et al., 2010). 

 Recentemente, despertou-se o interesse de investigar interações da microbiota 

intestinal com a vitamina D. As funções desta vitamina extrapolam a regulação do 

metabolismo do cálcio, destacando-se ações no sistema imune, ciclo celular e no risco 

cardiometabólico, evidenciadas pelas relações entre sua deficiência e a prevalência de 

doenças de natureza imunológica, câncer e cardiometabólicas (CANTORNA et al., 2004; 

CANTORNA, 2006; WANG et al., 2008; MICHOS & MELAMED, 2008; HEWISON, 2010).  

As ações imunimoduladoras da vitamina D na barreira intestinal são relevantes, 

considerando a contínua exposição a agentes agressores (HEWISON, 2010). Ainda são raras 

as evidências de que esta vitamina possa atuar no estado inflamatório via modulação da 

microbiota intestinal (LY et al., 2011; CANTORNA et al., 2014). Reconhecendo a participação 

da microbiota na gênese de doenças crônicas, que têm a inflamação subclínica como 

mecanismo fisiopatológico, é de interesse aprofundar o conhecimento sobre as interrelações 

entre a vitamina D, microbiota intestinal e doenças crônicas. Até o momento, não há consenso 

sobre benefícios da suplementação com vitamina D em morbidades não-ósseas, nem 

evidência de redução de mortalidade (AUTIER & GANDINI, 2007; BJELAKOVIC et al., 2011; 

LICHTENSTEIN et al., 2013). 

 

1.1 Aspectos fisiológicos do metabolismo da vitamina D 

Vitamina D refere-se a um grupo de vitaminas lipossolúveis responsáveis pela 

absorção intestinal do cálcio e de outros micronutrientes (ferro, fosfato, magnésio, zinco), 

sendo a D3 (colecalciferol) e D2 (ergocalciferol) as mais importantes para o homem. Poucos 

alimentos contêm vitamina D; por ser lipossolúvel, sua absorção intestinal depende da 



8 
  

  

formação de micelas por meio da conjugação com os sais biliares. A dieta atende apenas 20% 

das necessidades corporais, tendo papel mais relevante para idosos e habitantes de regiões 

com menor exposição solar (LAWSON et al., 1979). As necessidades diárias individuais desta 

vitamina variam de 15 a 20 μg/dia (LICHTENSTEIN et al., 2013). Do ponto de vista 

populacional, o Estimated Average Requirement considera ingestão adequada aquela 

superior a 10 μg/dia (INSTITUTE OF MEDICINE, 2011). 

A maior síntese da vitamina D ocorre na derme frente à radiação ultravioleta B, onde 

moléculas de 7-dehidrocolesterol (pré-vitamina D) se transformam em vitamina D3 por fotólise 

(HEWISON, 2012; HOLICK, 2009). Ao passar para corrente sanguínea, a vitamina circula 

ligada à proteína de transporte (DBP), sofrendo hidroxilações ao atingir certos órgãos 

(KIMBALL et al., 2008). No fígado, torna-se a 25-hidroxivitamina D [25(OH)D], que é inativa e 

estável, sendo sua determinação sanguínea a mais indicada para avaliar o status corporal 

(KIMBALL et al., 2008). Nos rins, a 25(OH)D é catalisada pela 1α-hidroxilase (CYP27B1), 

convertendo-se em 1,25-di-hidroxivitamina D [1,25(OH)2D] (calcitriol), a sua forma ativa. O 

calcitriol atravessa a membrana celular e funciona de modo similar aos hormônios esteroides, 

através da ligação a receptor nuclear (VDR), exercendo papel regulador na transcrição de 

genes (HAUSSLER et al., 2008; HEWISON, 2012).  

As funções da DBP vão além do transporte de vitamina D e seus metabólitos; participa 

na ativação de macrófagos e ligação a ácidos graxos. Polimorfismos desta proteína têm sido 

associadas a susceptibilidade a doenças como osteoporose, diabetes mellitus e esclerose 

múltipla (FU et al., 2009). Também a presença de VDR em vários tecidos denota sua 

relevância para o controle de múltiplos processos orgânicos.   

No intestino delgado, a 1,25(OH)2D estimula a absorção intestinal do cálcio, 

contribuindo de forma essencial para manutenção do esqueleto. Na sua ausência, apenas 10-

15% do cálcio da dieta e cerca de 60% do fósforo seriam absorvidos. Este metabólito também 

está relacionado a diversas outras ações, tais como inibição da proliferação celular, 

angiogênese e da produção de renina e ao estímulo da produção de insulina e de catelicidina 

nos macrófagos (HOLICK et al., 2011). Embora a 1,25(OH)2D seja a forma biologicamente 

ativa, seus níveis circulantes não refletem as reservas de vitamina, pois sua meia vida é de 

quatro a seis horas e as concentrações são cerca de mil vezes inferiores aos da 25(OH)D 

(HOLICK, 2009). 

Concentrações séricas de 25(OH)D acima de 30 ng/mL são consideradas normais 

(HOLICK et al., 2011). Deficiência de vitamina D é definida segundo as sociedades americana 

e brasileira de endocrinologia como valores inferiores a 20 ng/mL, enquanto insuficiência entre 

21 a 29 ng/mL (MAEDA et al., 2014). Entre os métodos mais acurados de dosagem estão a 
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cromatografia líquida de alta eficiência e a espectrometria de massa, embora, na prática, os 

imunoensaios automatizados sejam os métodos mais comumente empregados (ALVES et al., 

2013). Os últimos dosam concomitantemente a 25(OH)D2 e 25(OH)D3.  

Embora a ação mais consagrada da vitamina D seja na regulação do metabolismo 

ósseo, a presença de VDR em diversos tecidos e da CYP27B1 em vários tipos celulares 

expressa sua importância para a homeostase sistêmica (DE CASTRO, 2011). 

 

1.2 Ações extra-ósseas da vitamina D 

 Entre as ações extra-ósseas, cabe destacar seu papel imunomodulador, atuando 

sobre linfócitos, macrófagos e células dendríticas (VELDMAN et al., 2000; HEWISON, 2010; 

DI ROSA et al., 2011). Quando estas células são expostas in vitro a meio com diferentes 

concentrações da vitamina e lipopolissacarídeos (LPS) para promover inflamação, aquelas 

submetidas às menores concentrações produzem mais interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose 

tumoral  (TNF-) em comparação às altas concentrações (ZHANG et al., 2012). Estas ações 

permitem entender a participação fisiopatológica da vitamina D em doenças de base 

imunológica como a doença de Chron (RAFTERY et al., 2015), doença inflamatória intestinal 

(CANTORNA et al., 2014), esclerose múltipla (CANTAREL, 2015), lúpus eritematoso 

sistêmico (BORBA et al., 2009), diabetes mellitus tipo 1 (TAKIISHI et al., 2010) e câncer 

(HOLICK, 2004).  

  A 1,25(OH)2D é importante reguladora do crescimento celular (HOLICK, 2004) e 

acredita-se ter ações anticancerígenas, pois sua administração associa-se a efeitos anti-

proliferativos, podendo ativar as vias de apoptose e inibir a angiogênese. Além disso, esta 

vitamina potencializa efeitos anticancerígenos de fármacos usados para este fim (DEEB et al., 

2007). Recentemente, relatou-se relação inversa entre suas concentrações séricas e diversos 

tipos de câncer (FELDMAN et al., 2014; JEONG et al., 2015; PARK et al., 2015).  

Evidências mostram que a vitamina D participa de dois aspectos importantes da função 

neuromuscular: a força muscular e o equilíbrio. Além de atuar nas células musculares 

esqueléticas via VDR também estimula um receptor de membrana que aumenta o transporte 

de cálcio, síntese proteica e a velocidade de contração muscular, resultando em melhora da 

capacidade de realizar movimentos rápidos protetores contra queda (PFEIFER et al., 2002; 

PEDROSA & CASTRO, 2005).  

Diversas frentes apontam papel relevante da vitamina D no desenvolvimento de 

resistência à insulina e no sistema cardiovascular. Estudos descrevem correlação inversa 

entre suas concentrações e a prevalência de obesidade e diabetes mellitus tipo 2 (FORD et 



10 
  

  

al., 2005; ZIPITIS & AKOBENG, 2008; REIS et al., 2008; SCHUCH et al., 2009; WOLDEN-

KIRK et al., 2011; SHANKAR et al., 2011; SALEHPOUR et al., 2012a KIM et al., 2014; 

GHANEI et al., 2015), embora a causalidade entre estas observações não esteja estabelecida. 

A falta de exposição solar não explica os baixos níveis séricos de vitamina D encontrados em 

obesos, sugerindo que deposição no tecido adiposo possa reduzir seus níveis na circulação 

(HARRIS & DAWSON-HUGHES, 2007). A presença de VDR nas células β e de proteínas 

ligadoras de cálcio dependente de vitamina D no tecido pancreático, assim como a expressão 

de 1α-hidroxilase, indicam possível mecanismo pelo qual a vitamina D poderia atuar no 

desenvolvimento do diabetes (CHIU et al., 2004; SCHUCH et al., 2009). Outros estudos 

verificaram que a deficiência da vitamina diminuía a sensibilidade à insulina e aumentava a 

produção de citocinas inflamatórias, associando-a a complicações macro e microvasculares 

(HERRMANN et al., 2015).  

Em modelos animais, foi demonstrado que a suplementação de vitamina D pode 

aumentar o gasto energético e a sensibilidade a insulina (MARCOTORCHINO et al., 2014). 

Ratos suplementados com a vitamina tiveram menor ganho de peso induzido por dieta 

hiperlipídica, possivelmente por upregulation de genes envolvidos na oxidação de ácidos 

graxos e no metabolismo mitocondrial, que determinam gasto energético. Verificou-se, ainda, 

que a glicemia, insulinemia e HOMA-IR, elevados pela dieta hiperlipídica, diminuíram após 

suplementação com vitamina D. Porém, estudo prospectivo recente não comprovou que a 

suplementação com altas doses da vitamina fosse efetiva para prevenir diabetes em 

indivíduos de alto risco (JORDE et al., 2016). Achados de outros estudos de suplementação 

em mulheres sugeriram algum efeito no metabolismo de gorduras, tendo resultado em 

melhora significativa dos valores de HDL-c, apolipoproteína A-I e LDL-c (SALEHPOUR et al., 

2012b; KIM et al., 2014).  

Além de atuar indiretamente sobre o perfil de risco cardiovascular pelas ações no 

metabolismo, as próprias células do sistema circulatório (endoteliais e musculares lisas dos 

vasos sanguíneos, miócitos cardíacos e as células produtoras de renina) expressam a 

CYP27B1 e/ou o VDR. A 1,25(OH)2D participa do controle da função cardíaca e da pressão 

arterial por meio da regulação do crescimento das células musculares e da contratilidade 

miocárdica (DE CASTRO, 2011; NORMAN & POWELL, 2014). Recentemente, verificou-se 

que níveis de vitamina D inadequados na infância também podem influenciar o risco de 

aterosclerose na vida adulta (JUONALA et al., 2015). 

A importância do acompanhamento das concentrações de vitamina D tanto na infância 

como na gestação tem sido reforçada (HÖGLER, 2015). Relatou-se associação de status 

inadequado na gestação com maior risco de filhos com autismo (JIA et al., 2015), deformação 

no crânio (WEERNINK et al., 2015), menor massa óssea (JAVAID et al., 2006) e maior risco 
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de diabetes tipo 1 na infância (SØRENSEN et al., 2012). Por outro lado, concentrações 

adequadas de 25(OH)D na gravidez foram associadas a melhor desenvolvimento mental e 

psicomotor do recém-nascido (MORALES et al., 2012), enquanto na infância a suplementação 

protegeu contra a ocorrência de diabetes tipo 1 (ZIPITIS & AKOBENG, 2008).  

1.3 Relação da microbiota intestinal com a vitamina D  

As bactérias mais abundantes na microbiota intestinal pertencem aos filos 

Bacteroidetes e Firmicutes, seguidos por Actinobacteria, Proteobacteria, Synergistetes, 

Verrucomicrobia e outros (ARUMUGAM et al., 2011; NEISH, 2009). Variações na composição 

bacteriana intestinal normal são determinadas por fatores genéticos e ambientais. Embora 

questionável se trato gastrointestinal seja estéril ao nascimento, sabe-se que a colonização 

bacteriana do intestino do neonato é fortemente influenciada pela microbiota materna vaginal 

e intestinal (RODRIGUEZ et al., 2015). Além do tipo de parto (normal ou cesariana), outros 

fatores como hábitos alimentares, doenças da infância e uso de fármacos (PENDERS et al., 

2006; QIN et al., 2010; FALONY et al., 2016) influenciarão a composição da microbiota ao 

longo da vida e o risco para uma série de doenças (RODRIGUEZ et al., 2015).  

Entre os fatores ambientais, a dieta e fármacos interferem de forma marcante no 

equilíbrio da microbiota com repercussões para o estado inflamatório (ARUMUGAM et al., 

2011; CARICILLI et al., 2011; FALONY et al., 2016; PENDERS et al., 2006). A dieta 

tipicamente ocidental já foi associada à predominância de certas bactérias pertencentes ao 

filo Firmicutes e Proteobacteria, e à diminuição de Bacteroidetes (DE FILIPPO et al, 2010; 

GOMEZ et al., 2016; MASLOWSKI & MACKAY, 2011; MYLES, 2014), enquanto dietas ricas 

em carboidratos e fibras ao gênero Prevotella (GOMEZ et al., 2016; WU et al, 2011), 

mostrando que a ocidentalização pode acarretar perda de uma composição microbiana 

adequada. O uso de antibióticos tem sido associado a uma menor diversidade do microbioma 

(CANI et al., 2008), enquanto o de metformina à abundância do gênero Akkermansia (SHIN 

et al., 2012).  

São recentes as investigações que exploram como uma condição de deficiência de 

vitamina D pode ser deletéria ao sistema imune, com reflexos na composição e/ou no papel 

da microbiota intestinal, predispondo a doenças de natureza imunológica ou às 

cardiometabólicas que tem a inflamação subclínica como base fisiopatológica (CANI et al., 

2007; CANTORNA, 2010; LITONJUA & WEISS, 2007; LY et al., 2011; MORAES et al., 2014). 

Esta vitamina é essencial para o sistema imune inato, no qual atua melhorando a função das 

células dendríticas e linfócitos T regulatórios (células Treg), presentes em grande número na 

região intestinal. Observou-se que células mononucleares expostas à forma ativa da vitamina 

D melhoraram sua capacidade quimiotática e fagocítica, indispensável para atividade 
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antimicrobiana (BOUILLON et al., 2008). Assim, é evidente a importância do status da 

vitamina D para a homeostase intestinal, assim como seu papel na relação microbiota-

hospedeiro. Apesar de consenso quanto à sua função moduladora nas defesas intestinais 

contra patógenos, há ainda controvérsias sobre uma relação causa-efeito na inflamação 

(LITONJUA & WEISS, 2007; CANTORNA, 2010; LY et al., 2011). Atividade anti-inflamatória 

desta vitamina já foi demonstrada (CANTORNA, 2006; HEWISON, 2010; TOPILSKI et al., 

2004; ZHANG et al., 2012). Por outro lado, algumas evidências indicam que a baixa 

concentração de 25(OH)D poderia ser consequência da inflamação crônica e não causa 

(MANGIN et al, 2014).  

Relatos da associação entre ingestão de vitamina D e composição de microbiota 

intestinal são recentes e estudos em modelos animais têm auxiliado nessa investigação. 

Camundongos knockouts para o VDR apresentam inflamação crônica no trato gastrointestinal; 

a ausência do VDR diminuiu o homing de linfócitos, resultando em inflamação mesmo diante 

de uma microbiota não-patogênica (CANTORNA, 2010). A microbiota fecal destes 

camundongos diferiu dos wild-type, sugerindo papel do VDR na regulação da composição e 

das funções da microbiota intestinal. Verificou-se que a ausência deste receptor e, portanto, 

da ação da vitamina D, determinava estado crônico de inflamação subclínica (YU et al., 2008) 

e que este efeito nos enterócitos ocorria pela via do NFB, que estimula a produção de 

mediadores pró-inflamatórios (WU et al., 2010a). Estudo recente esclarece que, por um lado, 

a vitamina D regula a microbiota para manter a tolerância no trato gastrointestinal, e que, por 

outro, certas bactérias influenciam a expressão de VDR (FERGUSON et al., 2016). 

Recentemente, também foi relatado que outras vias importantes são afetadas em knockouts 

para o VDR, por exemplo, aquelas envolvidas no metabolismo de aminoácidos, carboidratos 

e ácidos graxos, infecções, câncer e outras doenças (JIN et al., 2015).  

Metabólitos microbianos são detectáveis na urina, de modo que alterações no 

metaboloma urinário de animais suplementados com a vitamina têm permitido avaliar seu 

papel na regulação da microbiota (BORA et al., 2014). Estudo recente revelou alteração no 

metaboloma urinário de camundongos, indicando que a suplementação de vitamina D 

provocou mudanças benéficas na composição da microbiota intestinal de roedores, com 

menor proporção de Proteobacteria na composição microbiana, e manutenção da integridade 

da mucosa (CANTORNA et al., 2014). Coerentemente, verificou-se que camundongos 

deficientes desta vitamina eram ineficientes em atenuar os efeitos inflamatórios de LPS, 

endotoxina presente em bactérias gram-negativas (RYZ et al., 2015). Embora não seja claro 

o papel das diferentes bactérias que habitam o trato gastrointestinal, sabe-se que estas 

podem participar da fisiopatologia de doenças autoimunes e inflamatórias, apontando um 

caminho para o entendimento da relação da deficiência de uma substância imunomoduladora 
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– a vitamina D – com a composição da microbiota intestinal, e a resposta imune-inflamatória 

exacerbada (CANTAREL et al., 2015; CANTORNA et al., 2014).  

Recentemente, documentou-se como o eixo microbiota intestinal – osso pode afetar o 

metabolismo ósseo (VILLA et al., 2016). Em camundongos submetidos a variações na 

ingestão de vitamina D na gestação e lactação, o status de vitamina D materno influenciou a 

saúde óssea da prole via microbiota intestinal, mediado por diminuição de LPS na microbiota 

de camundongos nascidos de mães com 25(OH)D adequada. Após o desmame, verificou-se 

que a prole alimentada com dieta de cafeteria, proveniente de mães com adequado status de 

vitamina D, tiveram menores níveis de LPS, além de maior volume ósseo.   

Frente às constatações de que a combinação de baixas concentrações de vitamina D 

e certos padrões de microbiota poderia ser deletéria para a barreira intestinal, aprofundou-se 

na investigação sobre mecanismos pelos quais tal vitamina contribuiria para mantê-la 

saudável (FROICU & CANTORNA, 2007; KONG et al., 2008; ZHAO et al., 2012; ASSA et al., 

2014). Estudos de pequeno porte sugeriram que baixa ingestão de vitamina D teria impacto 

na microbiota intestinal (MAI et al., 2009) e, de fato, a suplementação alterou favoravelmente 

composição da microbiota de indivíduos sadios, aumentando a diversidade e diminuindo a 

abundância relativa de Gammaproteobacteria (Pseudomonas spp. e Escherichia/Shigella 

spp.) (BASHIR et al., 2015). Dessa forma, levanta-se a expectativa de que a suplementação 

desta vitamina possa ser útil na prevenção e/ou tratamento de diversas doenças em 

decorrência de efeitos benéficos sobre a microbiota intestinal (SZODORAY et al., 2008).  

 

1.4 Deficiência de vitamina D, microbiota intestinal e doenças crônicas 

Várias publicações têm chamado à atenção sobre a importância do status de vitamina 

D e da diversidade da microbiota intestinal desde o início da vida para a ocorrência de doenças 

crônicas, especialmente as abordadas a seguir (LITONJUA & DIANE, 2008; LY et al., 2011, 

WEISS, 2011; WEISS & LITONJUA, 2015).  

 Doença inflamatória intestinal 

Há evidências de que a colonização bacteriana comensal possa afetar a distribuição e 

expressão de VDR em células epiteliais intestinais, sugerindo uma interação dinâmica 

bactéria–receptor (WU et al., 2010a; JONES et al., 2013; LY et al., 2011). Estudo com 

camundongos germ-free comparados a wild-type revelou que os primeiros não absorvem nem 

metabolizam adequadamente vitamina D, sugerindo papel relevante da microbiota na 

regulação do status desta vitamina, o que poderia afetar a resposta imune e susceptibilidade 

a doenças inflamatórias intestinais (BORA et al., 2015). 
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Por outro lado, parece que as concentrações de 1,25(OH)2D3 e o VDR regulariam a 

inflamação e a microbiota para garantir a homeostase no trato gastrointestinal (OOI et al., 

2013; ASSA et al., 2014; CANTORNA et al., 2014; RAFTERY et al., 2015; CANTORNA, 2016). 

Achados em modelos animais knockouts para o VDR com doença inflamatória intestinal grave 

(CANTORNA et al., 2014) são coerentes com relatos em humanos portadores da doença e 

de deficiência de vitamina D (RAFTERY et al., 2015). Células T efetoras de animais knockouts 

apresentam alta produção de interferon  (IFN-) e interleucinas no intestino, enquanto que 

nos wild type ocorre estímulo de células Treg e desativação de Th1 e Th17 com redução da 

inflamação intestinal (CANTORNA et al., 2014). Outros confirmaram que camundongos 

deficientes de vitamina D apresentavam resposta inflamatória intestinal exacerbada, o que 

acarretava perda de uma microbiota comensal, concluindo que ao atuar nestas células a 

vitamina atenuaria a inflamação e contribuiria para uma composição microbiana mais 

saudável (OOI et al., 2013; ASSA et al., 2014; CANTORNA et al., 2014; RYZ et al., 2015). O 

papel benéfico dessa vitamina na doença inflamatória intestinal poderia ser devido ainda à 

indução da expressão das proteínas de junção na mucosa, que fortalecem as tight junctions 

(KONG et al., 2008). 

Vários estudos relatam benefícios de níveis elevados de vitamina D na prevenção e 

no tratamento da doença de Crohn (RAFTERY et al., 2015; CANTORNA, 2016) que parecem 

decorrer do estímulo dos genes de defensinas e do receptor nucleotide-binding 

oligomerization domain containing 2 (NOD2) (SOKOL et al., 2008), possivelmente reguladores 

da composição da microbiota intestinal (WEHKAMP et al., 2007). Defensinas são proteínas 

com capacidade anti-microbiana, enquanto o NOD2 desempenha papel importante na 

imunidade inata, sendo que sua função inadequada favorece infecções intestinais. Verificou-

se que camundongos knockouts para o NOD2 apresentavam uma composição diferente da 

microbiota intestinal (REHMAN et al., 2011). Apesar de resultados animadores, ainda são 

necessários estudos para avaliar se deficiência de vitamina D poderia influenciar a 

composição da microbiota pela redução destes receptores. 

Em suma, o conjunto de publicações revela que tanto a microbiota pode modular os 

efeitos da vitamina D sobre sistema imunológico no intestino, como o status de vitamina D 

pode afetar a composição bacteriana. 

 Esclerose múltipla 

A participação da microbiota na fisiopatologia da esclerose múltipla foi sugerida pelas 

observações de que estes pacientes se beneficiaram da suplementação de vitamina D, 

apresentando concomitantemente alteração da composição da microbiota intestinal 

(CANTAREL et al., 2015). Interpretou-se que o benefício seria decorrente do aumento de 
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Faecalibacterium e de Coprococcus, gêneros que já foram associados à redução do estado 

inflamatório em diversos estudos. Outros investigadores atribuíram à presença destes 

gêneros bacterianos a produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), particularmente o 

butirato, conhecido por ser dotado de efeitos anti-inflamatórios (SEGAIN et al., 2000; SOKOL 

et al., 2008; PRYDE et al., 2002). Outro estudo envolvendo portadores de esclerose múltipla 

observou que o aumento dos níveis séricos de vitamina D associaram-se à maior proporção 

de Ruminococcaceae, também envolvido na produção de AGCC (TANKOU et al., 2015). 

 Câncer 

A ação da vitamina D no crescimento celular motivou investigações sobre seus efeitos 

anticancerígenos (HOLICK, 2004; FELDMAN et al., 2014). Foi relatada relação inversa entre 

suas concentrações séricas com diversos tipos de câncer (FELDMAN et al., 2014; JEONG et 

al., 2015; PARK et al., 2015), bem como com aumento da sobrevida em indivíduos com a 

doença (WEBB et al., 2015). 

Uma vez que a microbiota influencia a função barreira intestinal e a resposta imune, 

sua deficiência compromete a homeostase intestinal. Dessa forma, uma permeabilidade 

intestinal aumentada a produtos tóxicos e endotoxinas como os LPS (CANTORNA et al., 2014; 

RYZ et al., 2015) poderia funcionar como estímulo à carcinogênese. De fato, a ativação de 

toll-like receptors (TLR) pelos LPS circulantes já foi associado a metástases, como no caso 

de carcinoma papilar da tiróide, câncer colorretal e de mama (ARTHUR et al., 2012; NAMBA 

et al., 2007; HSU et al., 2011). Além disso, há evidências de que LPS poderiam aumentar a 

invasão no câncer de pulmão (LIU et al., 2015).  

 Doenças cardiometabólicas 

Investigações sobre o envolvimento da microbiota intestinal entre os mecanismos 

pelos quais a deficiência de vitamina D se associa a doenças cardiometabólicas se 

justificaram pelo fato destas apresentarem inflamação subclínica como base fisiopatológica. 

Demonstrou-se que a deficiência de 1,25(OH)2D aumenta a produção de citocinas e 

a permeabilidade intestinal a endotoxinas, particularmente os LPS (KONG et al., 2008), que 

promovem inflamação crônica sistêmica (CARICILLI, 2011; MORAES et al., 2014). A ligação 

de LPS a TLR-4 em diferentes tecidos determina infiltração de macrófagos e produção de 

citocinas inflamatórias, dentre as quais destaca-se o TNF-α, que está diretamente relacionado 

à resistência à insulina por fosforilar em serina o substrato-1 do receptor de insulina (IRS-1), 

comprometendo a cascata de sinalização insulínica (PRADA et al., 2005).  

No que se refere à obesidade e diabetes mellitus tipo 2, vários estudos têm sugerido 

a participação fisiopatogênica da microbiota intestinal (QIN et al., 2012; EVERARD et al., 

2013; DERRIEN et al., 2016). Indivíduos com disglicemia e hipovitaminose D quando 
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suplementados com vitamina D tiveram redução na abundância relativa de Roseburia, Blautia, 

Ruminococcus e Dorea (CIUBOTARU et al., 2015). Considerando que os gêneros Dorea e 

Blautia já tinham sido associados a aumento da permeabilidade intestinal (LECLERCQ et al., 

2014), os autores sugeriram que a hiperpermeabilidade intestinal e a inflamação indicavam a 

conexão entre a microbiota, vitamina D e metabolismo glicídico. A ideia é corroborada pelas 

demonstrações de que a suplementação da vitamina D preserva a barreira intestinal (KONG 

et al., 2008; MEEKER et al., 2016). 

Também há indícios do envolvimento da vitamina D na homeostase do sistema 

cardiovascular por intermédio da regulação microbiota e do estado inflamatório 

(BARENGOLTS, 2013; ADAMCZAK et al., 2014). Além de atuar no controle da produção de 

citocinas inflamatórias, esta vitamina tem efeito inibitório na proliferação de músculo liso 

vascular e no sistema renina-angiotensina (ZITTERMANN et al., 2005). Ainda, faz-se 

necessário aprofundar o conhecimento sobre o conjunto de mecanismos pelos quais essa 

vitamina modularia a microbiota intestinal, estado inflamatório e o perfil de risco para doenças 

crônicas.  

Uma vez que a composição da microbiota intestinal influencia a exposição do 

organismo aos LPS, gerando inflamação e resistência à insulina, conclui-se que deva 

participar no desenvolvimento de doenças metabólicas e cardiovasculares. 

 

1.5 Microbiota intestinal na gênese de doenças cardiometabólicas 

A composição da microbiota sofre a influência de fatores ambientais, em particular da 

alimentação que, por sua vez, é determinante da adiposidade corporal, principal fator de risco 

para doenças cardiometabólicas. A relevância de se compreender sua gênese baseia-se no 

fato de serem as principais doenças crônicas não-transmissíveis da atualidade. Em 2010, 

foram responsáveis por 64% dos óbitos e para 2050 projetam-se 15,4 milhões de mortes por 

estas causas (ABEGUNDE et al., 2007). Também no Brasil, as doenças cardiometabólicas 

aparecem entre as líderes de mortalidade (BRASIL, 2010).  

Investigações recentes sobre os mecanismos pelos quais hábitos de vida não-

saudáveis (alimentação inadequada, sedentarismo, fumo, baixa exposição solar) participam 

na gênese de doenças cardiometabólicas têm reforçado o envolvimento da microbiota 

intestinal. O padrão dietético atual do mundo ocidental, rico em gorduras saturadas e pobre 

em fibras, que eleva o risco cardiometabólico, associa-se a composições bacterianas que 

favorecem um estado pró-inflamatório e de resistência à insulina (QIN et al., 2012; EVERARD 

et al., 2013). Por outro lado, bons hábitos alimentares estão relacionados a uma composição 

mais saudável da microbiota, conferindo proteção cardiometabólica. Em modelo animal, a 
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abundância de A. muciniphila foi associada a dieta rica em fibras, determinando aumento na 

espessura da camada de muco e melhora da permeabilidade intestinal (EVERARD et al., 

2013), efeitos desejáveis para reduzir a exposição a toxinas. Sua concentração no intestino 

tem sido inversamente associada a doenças como doença inflamatória intestinal e desordens 

metabólicas (DERRIEN et al., 2016). Resultados do nosso grupo sugerem que a A. 

muciniphila favorece o metabolismo da glicose, sendo sua abundância regulada pelo IFN- 

(GREER et al., 2016).  

Entre os mecanismos mais estudados na relação da microbiota com fenótipos de risco 

cardiometabólico, destaca-se a endotoxemia metabólica decorrente da translocação dos LPS 

para a circulação sistêmica. A microbiota intestinal representa um grande reservatório desta 

endotoxina, especialmente em indivíduos que consomem dieta com alto teor de gorduras. 

LPS no intestino induzem inflamação a partir de sua ligação ao complexo CD14 e ao TLR4 de 

células imunes inatas, funcionando como gatilho para síntese de citocinas pró-inflamatórias 

(CANI et al., 2007; CANI & DELZENNE, 2007; CANI et al., 2008). Modelos animais mostraram 

que a dieta hiperlipídica relaciona-se à maior permeabilidade intestinal de LPS para 

circulação, desencadeando um estado pró-inflamatório sistêmico crônico (CANI et al., 2008). 

O tecido adiposo responde à endotoxemia metabólica via TLR4, aos quais também se ligam 

ácidos graxos saturados. A ativação do NF-ΚB resulta na produção de mediadores 

inflamatórios, que deterioram vias de sinalização insulínica e geram resistência à insulina 

predispondo às doenças cardiometabólicas.  

O fasting-induced adipocyte factor (FIAF) é um inibidor da lipase de lipoproteína, 

produzido pelo intestino, fígado e tecido adiposo que, quando suprimido pela ação da 

microbiota intestinal determina absorção de ácidos graxos e acúmulo de triglicérides nos 

adipócitos (TILG et al., 2009). Animais deficientes de FIAF, quando alimentados com dieta 

hiperlipídica, ganham mais peso corporal que os wild-type, e apresentam maiores 

concentrações de leptina e insulina (BÄCKHED et al., 2007). Apesar das evidências de 

participação no controle da adiposidade corporal, não está claro se o efeito é mediado por 

bactérias intestinais.  

Relatou-se que a composição da microbiota varia entre indivíduos com ou sem 

obesidade ou diabetes mellitus tipo 2 (DIBAISE et al., 2008; LEY et al., 2006; CANI & 

DELZENNE, 2007). Em indivíduos obesos com resistência à insulina descreveu-se um 

predomínio do filo Firmicutes sobre o Bacteroidetes (LEY et al., 2006; GOODMAN et al., 2011; 

SANTACRUZ & DALMAU, 2009), perfil este associado à endotoxemia metabólica (CANI & 

DELZENNE, 2007; CANI et al., 2008). Apesar de estudos relacionarem a microbiota ao estado 

nutricional, é necessário aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos responsáveis pela 

associação (MORAES et al., 2014). 
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Certas bactérias são capazes de degradar os carboidratos complexos tendo como 

produtos os AGCC. Estes fornecem energia, alteram o pH intestinal e podem influenciar a 

composição da microbiota. É possível, embora controverso, que tais ácidos graxos funcionem 

como substrato para lipogênese hepática favorecendo a deposição de gordura CARICILLI et 

al., 2013; VELLOSO et al., 2015; MORRISON & PRESTON, 2016). Em particular, 

demonstrou-se que o butirato era capaz de induzir a expressão de genes que codificam para 

proteínas de junção (ocludina e claudina) na mucosa intestinal, necessárias para integridade 

da barreira intestinal. Além disso, o butirato exerce localmente ação anti-inflamatória por 

inibição do fator de transcrição NF-κB (MORRISON & PRESTON, 2016). 

AGCC, ao se ligarem a receptores de ácidos graxos livres (FFAR), expressos em 

células enteroendócrinas L, também estimulam a produção de glucagon-like-peptide (GLP) e 

peptídeo YY (PYY). Este último, além de ações locais na motilidade intestinal que propiciam 

maior absorção de nutrientes, atua a nível hipotalâmico inibindo neurônios orexígenos e 

promovendo saciedade (KASUBUCHI et al., 2015). O GLP-1, por sua vez, promove a 

secreção de insulina e colabora para saciedade regulando o esvaziamento gástrico. FFAR2 é 

expresso em células imunes, influenciando a resposta inflamatória. A modulação do sistema 

imune pelos AGCC pode ser um dos mecanismos pelos quais dietas ricas em fibras 

alimentares trariam benefícios em doenças cardiometabólicas (KASUBUCHI et al., 2015). Tal 

sugestão é coerente com achados em camundongos ob/ob alimentados com prebióticos 

(fibras alimentares promotoras do crescimento de bactérias benéficas), nos quais o GLP 

aumentou a expressão de proteínas de junção celular e reduziu as concentrações séricas de 

LPS e de marcadores inflamatórios (CANI et al., 2009a), e com achados preliminares em 

seres humanos (CANI et al., 2009b). 

Outro mecanismo influenciado pela microbiota envolve da enzima adenosine 

monophosphate-activated protein kinase (AMPK), que regula o metabolismo lipídico e 

glicídico em tecidos como o hepático e musculatura esquelética. Quando a AMPK é inibida, 

ativa processos que predispõem ao ganho de peso. As evidências vêm de estudo com 

camundongos germ-free que, mesmo submetidos a uma dieta hipercalórica, mantiveram peso 

e apresentaram maior oxidação muscular de ácidos graxos e melhor sensibilidade à insulina, 

efeitos estes atribuídos à ativação da AMPK (BÄCKHED et al., 2007). Ao contrário, animais 

com a microbiota presente suprimiram a oxidação de ácidos graxos, aumentaram de peso e 

apresentaram resistência à insulina. Tal ativação da AMPK poderia decorrer de AGCC, 

especialmente o butirato, por aumentar a expressão do co-ativador do peroxisome proliferator-

activated receptor gamma (PPARγ) (KASUBUCHI et al., 2015), reconhecido por desempenhar 

papel na regulação do metabolismo glicídico e lipídico. 
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Por outro lado, há modelos experimentais indicando que certos AGCC poderiam ser 

deletérios, predispondo à obesidade e à síndrome metabólica. Animais submetidos à dieta 

hiperlipídica elevaram o acetato circulante, que estimulou a síntese de grelina e ativou o 

sistema parassimpático, responsável pelo estímulo das células β para produção insulínica 

(PERRY et al., 2016). A combinação de elevação das concentrações de grelina e de insulina 

resultou em aumento do apetite e da ingestão alimentar, tendo como consequências a 

obesidade e distúrbios metabólicos.  

Proteínas após clivagens também podem ser utilizadas pelas bactérias principalmente 

no cólon distal, onde há disponibilidade limitada de carboidratos. Deste processo resultam 

aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs) e, posteriormente, produtos finais tais como os 

compostos fenólicos, típicos da sua degradação. Bactérias que reconhecidamente 

metabolizam aminoácidos no intestino pertencem à classe Clostridia (NEIS et al., 2015). 

Apesar de diversos estudos relatarem associações entre altas concentrações de BCAAs e 

melhora de certos parâmetros metabólicos, os achados são ainda controversos sobre o 

metabolismo da glicose (NEIS et al., 2015; YOON, 2016). É possível que concentrações 

constantemente elevadas destes aminoácidos possam ativar o mTORC1, resultando em 

resistência à insulina.  

Os ácidos biliares também apresentam efeito direto sobre a microbiota intestinal, 

favorecendo a proliferação de certas comunidades bacterianas, e indiretos atuando como 

integradores endócrinos, ativando receptores que protegem contra depósitos de gordura no 

fígado e músculo (NIE et al., 2015; CERDÁ et al., 2016). Ácidos biliares secundários são 

capazes de se ligar a receptor acoplado à proteína G presente nas células enteroendócrinas. 

A ativação deste receptor regula o metabolismo energético em tecido muscular e adiposo 

marrom (CERDÁ et al., 2016), podendo, portanto, alterar a adiposidade corporal. Dessa 

forma, além destas células enteroendócrinas responderem à exposição de certos nutrientes 

na luz intestinal, estas também são estimuladas por ácidos biliares, atuando na manutenção 

da homeostase metabólica (THOMAS et al., 2009).  

Apesar das evidências da participação da microbiota intestinal na fisiopatogênese de 

doenças cardiometabólicas, ainda são grandes as lacunas neste conhecimento. 

Considerando que as doenças cardiometabólicas estão entre as principais causas de morte 

na atualidade, são relevantes a identificação e o combate de seus fatores de risco. Estudos 

de coorte, que permitam observar prospectivamente a relação entre o consumo alimentar, o 

perfil da microbiota fecal e biomarcadores, têm potencial para elucidar questões 

fisiopatológicas e propor estratégias de prevenção.  
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1.6 O NutriHS 

O Nutritionist Health Study – NutriHS é uma coorte de estudantes de nutrição e 

nutricionistas iniciada em 2014, que busca avaliar periodicamente seus hábitos de vida e 

outros possíveis fatores de risco (http://www.fsp.usp.br/nutrihs). 

Experiências estrangeiras de coortes de profissionais da saúde têm contribuído para 

identificação de determinantes de problemas de saúde pública e à proposição de meios para 

controle. Pesquisadores escolheram esta amostra em função do nível educacional, 

possibilitando responder com precisão questionários técnicos e motivação para participar de 

estudo de longa duração. O Nurses’ Health Study – NHS 

(http://www.channing.harvard.edu/nhs/) aprofundou o conhecimento do papel de hábitos de 

vida e medicamentos na saúde de mulheres enfermeiras americanas (COLDITZ & 

HANKINSON, 2005). As investigações iniciais baseavam-se em questionários validados, com 

foco em câncer e no efeito dos contraceptivos orais, sendo acrescentados outros desfechos 

e coletas laboratoriais ao longo do tempo (NHS 2 e 3). Na mesma linha, o Health Professionals 

Follow-Up Study – HPFS (http://www.hsph.harvard.edu/hpfs/) tem buscado investigar 

aspectos da saúde do homem (Wilson et al., 2011). No nosso meio, iniciativas semelhantes 

são escassas. 

Dessa forma, nosso Grupo iniciou a primeira fase do estudo de estudantes e egressos 

de cursos de nutrição da FSP-USP e de instituições parceiras cujos objetivos atuais são:   

 Analisar os hábitos de vida (alimentação, atividade física, tabagismo) o perfil 

antropométrico e a composição corporal ao longo do curso;  

 Avaliar o perfil de fatores de risco cardiovascular tradicionais e novos marcadores e 

sua associação com a composição corporal;  

 Analisar a composição da microbiota intestinal e sua associação com hábitos 

alimentares e com novos marcadores de risco cardiometabólico;  

 Analisar a associação de dados informados sobre a gestação e primeira infância com 

fatores de risco cardiovascular tradicionais e marcadores de risco cardiometabólico, 

com ênfase na microbiota intestinal. 

A obtenção de dados auto-referidos ocorreu por preenchimento eletrônico que permitiu 

procedimentos padronizados e análises ágeis. Particularmente quanto ao consumo alimentar, 

o Grupo parte de pressuposto de que a qualidade da informação coletada deva ser elevada 

por envolver estudantes de nutrição, e ainda que a evolução dos conhecimentos no curso 

deveria impactar favoravelmente em biomarcadores, indicativos de alimentação saudável.  

http://www.fsp.usp.br/nutrihs
http://www.channing.harvard.edu/nhs/
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O fato da FSP-USP abrigar um Curso de Graduação em Nutrição representou 

condição propícia para o desenvolvimento do NutriHS. Considerando-se a duração de cinco 

anos do curso, a contínua admissão de novos graduandos, a viabilidade de resgatar dados 

de egressos, bem como de seguir os recém-graduados, abriu a oportunidade ímpar de iniciar 

uma coorte de nutricionistas da FSP-USP. Pelos contatos com pesquisadores de outros 

centros universitários que oferecem graduação em nutrição, a amostra inicial do NutriHS pôde 

ser substancialmente incrementada. A obtenção de biomarcadores na linha de base tem 

proporcionado investigação de fatores de risco ou proteção para doenças cardiometabólicas, 

bem como de outros marcadores pouco explorados.  

O NutriHS poderá se tornar um estudo-referência no país para pesquisas relacionadas 

ao impacto na saúde de hábitos de vida, particularmente referentes à alimentação e nutrição, 

que estão entre as maiores preocupações de órgãos internacionais de saúde.  

 

1.7 Justificativa e hipótese  

Apesar da vitamina D ser alvo importante de pesquisas, o conhecimento a respeito da 

sua ampla gama de funções ainda apresenta lacunas importantes, especialmente quanto às 

suas interações com o sistema imune e doenças metabólicas e cardiovasculares. Existem 

evidências de que o status de vitamina D do hospedeiro interfere no efeito da microbiota 

intestinal sobre o sistema imune. Sua deficiência acarreta disbiose intestinal; é possível que 

o status adequado desta vitamina associe-se a uma composição saudável da microbiota, 

reduzindo a endotoxemia, inflamação e resistência à insulina. O quanto padrões de dieta 

influenciariam no equilíbrio “vitamina D – microbiota – inflamação” foi pouco explorado. 

Respostas a estas dúvidas são desejáveis considerando o papel tanto da vitamina D 

como da microbiota intestinal na gênese de DCNTs como as cardiometabólicas, que estão 

entre as principais causas de óbito na atualidade. A primeira fase do NutriHS oferece 

oportunidade ímpar de obter dados para investigar tais associações.   

Este estudo teve como hipótese principal a existência de associação entre as 

concentrações circulantes de 25(OH)D com a composição da microbiota fecal e com o perfil 

de risco cardiometabólico. Com base na sua propriedade imunomoduladora, especulamos 

que a vitamina D regularia a inflamação, contribuindo para manutenção de composição 

bacteriana mais saudável. A homeostase da microbiota, por sua vez, minimizaria a inflamação 

sistêmica, reduzindo o risco de doenças a ela associadas.   
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2 CONCLUSÕES 

Em adultos jovens participantes do NutriHS, este estudo mostra haver associações do 

status de vitamina D com gêneros bacterianos da microbiota fecal, bem como com 

marcadores de inflamação sistêmica de baixo grau, mas não com resistência à insulina. Ainda, 

apoia a ideia de que ações moduladoras da vitamina D no sistema imune intestinal poderia 

influenciar a composição bacteriana comensal e vice-versa. Uma maior abundância relativa 

dos gêneros gram-negativos, tais como Haemophilus e Veillonella, pode ter sido facilitada 

pela baixa ingestão e/ou baixa concentração de vitamina D. A proporção relativamente menor 

de bactérias benéficas, tais como Coprococcus e Bifidobacterium, poderia desencadear uma 

resposta imune e inflamação, exigindo ações anti-inflamatórias, como as que dependem das 

ações da 25(OH)D sobre células alvo.  

Concluímos que há fortes indícios de que o papel da vitamina D na manutenção da 

homeostase imune do hospedeiro ocorre, pelo menos em parte, de interações com a 

microbiota intestinal. Porém, análises longitudinais no NutriHS são desejáveis para investigar 

hipóteses levantadas no estudo atual. 
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