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RESUMO 

Os distúrbios endócrino-metabólicos (DEM) são frequentes e associam-se a 

comorbidades graves e aumento da mortalidade. O sono insuficiente, potencialmente, 

tem efeito negativo sobre a saúde incluindo os trantornos endócrino-metabólicos. A 

vitamina D é importante para o funcionamento geral do organismo e a adiponectina é 

um hormônio essencial para a regulação do metabolismo lipídico. Este é um estudo 

transversal que tem por objetivo investigar o perfil dos pacientes com DEM, o status 

da vitamina D e da adiponectina, a presença da restrição crônica do sono e os fatores 

de riscos associados. Foram estudados pacientes do Centro Integrado de Diabetes e 

Hipertensão, recrutados consecutivamente no período de 2010-2011. Os níveis de 

vitamina D e de adiponectina foram determinados. A restrição crônica do sono ou 

sono insuficiente foi caracterizada como sono habitual <6h de sono >4 vezes/semana. 

A presença de exercício físico regular ou vida sedentária foi investigada. Foram 

estudados duzentos e cinquenta pacientes com idade entre 29-82 anos (58,2 ± 11,3) 

sendo 58,4% do sexo feminino. Hipertensão arterial (HA, 76,4%), diabetes 2 (DM2, 

79,2%) e intolerância à glicose (13,2%) estavam presentes. Excesso de peso (42,8%) 

e obesidade (43,6%) eram frequentes. Entre os pacientes com HA, 59,7% eram 

mulheres e com comumente na menopausa (87,7%). A maioria dos pacientes com HA 

também tinha diabetes tipo 2 (79,6). Os indivíduos com insuficiência/deficiência de 

vitamina D apresentavam níveis mais elevados de pressão diastólica. Aqueles com 

insuficiência/deficiência de vitamina D apresentavam um aumento da gama-glutamil-

transpherase (GGT, p 0,005). A análise de regressão múltipla mostrou que a 

menopausa, diabetes tipo 2, HA e exercício físico associaram-se de forma 

independente com níveis mais baixos de vitamina D. Em uma segunda fase, restrição 

crônica do sono e os níveis de adiponetina foram avaliados em 332 pacientes (18 a 80 

anos). Níveis mais elevados de adiponectina associaram-se com a idade mais 

avançada (p=0.02) e com a restrição crônica do sono (0,005). A associação entre os 

níveis de adiponectina e sono insuficiente foi mantida após o ajuste para sexo, idade, 

menopausa, IMC, hipertensão arterial, classificação ADA e nível de exercício físico 

(p = 0,001). Em conclusão, os pacientes com hipertensão arterial, diabetes tipo 2, 

menopausa e estilo de vida sedentário estão em alto risco insuficiência/deficiência de 

vitamina D. Indivíduos com DEM que têm insuficiência/deficiência de vitamina D 

apresentam níveis mais elevados de GGT e potencialmente mais toxicidade hepática. 

Restrição crônica do sono é comum em pacientes com DEM. Idade mais  avançada e a 

restrição crônica do sono associam-se de forma independente com níveis de 

adiponectina mais elevados. Um mecanismo compensatório pode explicar os 

últimosachados. 

 

Palavras-chave: Vitamina D. Adiponectina. Sono. Resistência a insulina.  Exercício. 

 



ABSTRACT 

Endocrine-metabolic disorders (EMD) are frequent and associated with severe 

comorbidities and mortality. Chronics leep restriction relates to EMD and potentially 

aggravates health problems including EMD. Vitamin D is important for organ 

functions and adiponectin is essential for the regulation of lipid metabolism.  This 

study evaluates clinical characteristics of patients with EMD and risk factors in 

connection with vitamin D and adiponectin levels.  The objectives were to investigate 

the profile of EMD patients regarding vitamin D status and risk factors associated 

with vitamin D abnormalities and to examine clinical characteristics of EMD patients  

with insufficient sleep, and risk factors associated with adiponectin levels. This is a 

cross-sectional investigation of patients with EMD from the Centro Integrado de 

Hipertensão e Diabetes, consecutively recruited in the period of 2010-2011. Vitamin 

D and adiponectin levels were determined. Insufficient sleep, characterized as 

habitual <6h of sleep, was identified. Physical exercise status was investigated. Two-

hundred-fifty patients aged 29-82 years (58.2±11.3), 58.4% female were studied.  

Arterial hypertension (AH, 76.4%), type 2 diabetes (T2D, 79.2%) and glucose 

intolerance (13.2%) were present. Overweight (42.8%) and obesity (43.6%) were 

common. Among AH patients, 59.7% were women and mostly in menopause 

(87.7%). Most patients with AH also had T2D (79.6). Individuals with Vitamin D 

insufficiency/deficiency had higher diastolic pressure. Patients with Vitamin D 

insufficiency/deficiency showed a commensurate increase of gamma glutamyl 

transpherase (GGT, p=0.005). Multiple logistic regression analysis showed that 

menopause, T2D, arterial hypertension and reduced exercise were independently 

associated with lower levels of vitamin D. In another study, 332 patients (18 to 80 y) 

with EMD underwent clinical evaluation, and adiponetin levels were determined. 

Older age and increased adiponectin levels were associated with reduced hours of 

sleep. The association between insufficient sleep and adiponectin levels was 

maintained after adjusting for gender, age, menopause, BMI, arterial hypertension, 

ADA classification and physical exercise level (p=0.001). In conclusion, patients 

with arterial hypertension, T2D, menopause and sedentary life style are at high risk 

of vitamin D insufficiency/deficiency. Individuals with EMD that have Vitamin D 

insufficiency/deficiency present higher levels of GGT and potentially more liver 

toxicity. Insufficient sleep is common in patients with EMD. High adiponectin levels 

are independently associated with insufficient sleep. A compensatory mechanism 

may explain the latter findings. 

 

Keywords: Vitamin D. Adiponectin. Sleep. Insulin resistance. Exercise. 
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1 INTRODUÇÃO 

A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel obtida através da dieta e de 

suplementos dietéticos, e principalmente, através da radiação solar na pele, onde é 

sintetizada pela conversão da molécula 7-desidrocolesterol em vitamina D 

(SKAABY, 2015).  

Após a síntese cutânea, a vitamina D é transportada unida à proteína ligante de 

Vitamina D até o fígado, onde sofrerá a primeira hidroxilação transformando -se em 

25-hidroxivitamina D (25OHD) e sendo liberada no plasma. Nos rins a 25(OH)D será 

novamente hidroxilada pela 25-hidroxivitamina D 1α-hidroxilase (CYP27B1), 

resultando na 1,25 dihidroxivitamina D (1,25-OH)2D2, cuja produção é controlada 

principalmente pelas concentrações séricas de paratormônio e dos minerais cálcio e 

fósforo (HEWINSON et al., 2007). 

A vitamina D existe na forma de ergocalciferol (vitamina D2) e colecalciferol 

(vitamina D3). A vitamina D3 é produzida na pele e obtida em alimentos de origem 

animal, como peixe e gema de ovo enquanto que a vitamina D2, em quantidade muito 

pequena, é proveniente de plantas (SKAABY, 2015). 

O status da vitamina D é mensurado através da 25OHD. A sua forma ativa 

(1,25(OH)2D2) não é indicada para esta finalidade por apresentar meia-vida curta (6 

horas) quando comparada à meia-vida da 25(OH)2D2 (2 a 3 semanas), por apresentar 

níveis plasmáticos 100 vezes menores que a 25OHD e pela sua síntese ocorrer em 

diversos tecidos, cobrindo as necessidades locais (MOSEKILDE, 2005).  

Segundo o Institute of Medicine (IOM), a deficiência de vitamina D é definida 

como 25OHD abaixo de 20ng/ml (50nmol/l) e vitamina D insuficiente como 25OHD 

entre 21–29 ng/ml (52,5–72,5 nmol/l) (ROSS et al., 2011).  

A deficiência da vitamina D é uma condição altamente prevalente estando  

presente em cerca de 30% a 50% da população em geral. Pelos pontos de corte da 

IOM, estimou-se que 20 a 100% dos Estados Unidos da América (EUA), do Canadá e 

europeus, homens e mulheres em geral tem deficiência de vitamina D. Trata -se de 

uma condição também comum na Austrália, no Oriente Médio, na Índia, África e 

America do Sul (HOLICK et al., 2011). 
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Estudos indicam que a prevalência da deficiência de vitamina D aumenta em 

altas latitudes, uma vez que a produção endógena de vitamina D depende da presença 

da luz solar. Além disso, grupos étnicos com peles mais escuras exigem 

proporcionalmente mais exposição solar para sintetizar quantidades equivalentes de 

vitamina D comparadas às pessoas de peles claras (ENGELSEN et al., 2005; LEE et 

al., 2008). 

Nos países situados em latitudes elevadas, a produção cutânea da vitamina D é 

extremamente reduzida no inverno, o que sugere maior necessidade de 

suplementação. Apesar de ser mais comum em países de clima temperado e com 

menos luz solar, mesmo em países ensolarados, tem sido mostrada uma alta 

prevalência de insuficiência de vitamina D (CARVALHO et al., 2013). 

Provavelmente, pela elevada incidência de luz solar e por ser um país tropical,  

a deficiência grave de vitamina D é rara no Brasil. No entanto, existem evidências de 

deficiências subclínicas de vitamina D em várias populações, especialmen te em 

idosos, crianças, adolescentes e mulheres na pós-menopausa, resultando em 

hiperparatireoidismo secundário, diminuição da densidade óssea, aumento do risco 

de fraturas, aumento da remodelação óssea (BANDEIRA et al. 2006). 

No passado a vitamina D era conhecida apenas como agente benéfico na 

promoção da saúde do tecido ósseo (TANGPRICHA et al., 2004).  

Evidências científicas recentes sugerem que, além da importante função já 

conhecida da vitamina D na manutenção da homeostase normal dos minerais cálcio e  

fósforo e no desenvolvimento e na manutenção da massa óssea, a vitamina D também 

relaciona-se a numerosos processos vitais, como diferenciação e proliferação celular, 

secreção de hormônios como a insulina, sistema imune e a diversas doenças crônicas 

não transmissíveis. A vitamina D deficiente também associa-se a doenças 

relacionadas ao envelhecimento (JUNGERT et al., 2012). 

A insuficiência/deficiência de vitamina D tem sido considerada um problema 

de saúde pública, devido às implicações no surgimento de diversas doenças 

(KIMBALL et al., 2007). 

Estudos epidemiológicos recentes tem tentado mostrar a possibilidade da 

vitamina D atuar na prevenção de alguns tipos de câncer, na esclerose múltipla, na 

artrite reumatoide, Diabetes tipo 2 (DM2), hipertensão arteria l e até mesmo na 
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resistência à insulina (RI) (MOON et al., 2005; PONSONBY et al., 2005). 

 

1.1 Vitamina D e diabetes 

 

A insuficiência de vitamina D é muito comum no mundo inteiro. Estudos 

epidemiológicos recentes têm demonstrado associações entre a deficiên cia de 

vitamina D e o risco de doença cardiovascular, diabetes e síndrome metabólica. 

Portanto, a insuficiência/deficiência de vitamina D não se relaciona apenas com 

osteoporose, mas também com várias outras doenças endocrinometabólicas, inclusive 

a hipertensão e a obesidade (PETERLICK; CROSS, 2005; PRENTICE et al., 2008; 

JUDD; TANGPRICHA, 2009). 

O DM2 é considerado uma das doenças mais prevalentes no mundo, sendo 

estimados aproximadamente 285 milhões de casos entre adultos. Como consequência 

do crescimento e envelhecimento da população, bem como do urbanismo e das altas 

taxas de obesidade e sedentarismo, acredita-se que este número continuará a crescer 

(SHAW et al., 2010). 

Observa-se uma relação entre a insuficiência/deficiência de vitamina D e a  

modificação do risco de desenvolvimento de Diabetes Mellitus tipo 2 , mostraram que 

indivíduos que apresentavam menores concentrações de 25(OH)D tinham maior risco 

para desenvolver DM2 (HYPPONEN et al., 2001; PITTAS et al., 2007). 

Segundo Knekt et al. (2008), uma menor incidência de DM2 foi encontrada 

em indivíduos suplementados com vitamina D e com alto risco de desenvolver a 

doença apoiando a hipótese de que níveis elevados de Vitamina D são um fator 

protetor contra DM2. 

Foi também relatado que a vitamina D pode afetar direta ou indiretamente a 

resposta da insulina ao estímulo da glicose (ZEITZ et al., 2003).  

Com relação à obesidade, evidências científicas também indicam uma reduzida 

concentração plasmática de vitamina D em indivíduos obesos (ARUNABH et al., 

2003; SNIJDER et al., 2005; KIMMONS et al., 2006). 

Possivelmente, uma das causas da deficiência de vitamina D em indivíduos  

que são obesos parece ser a deposição dessa vitamina nos adipócitos. Sabe -se queos 

receptores da vitamina D (VDR) estão presentes em adipócitos humanos. Foi 
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demonstrado in vitro que a 25OHD pode influenciar a lipogênese, a lipólise, 

adipogênese, e a transcrição de genes de adipócitos (LEBLANC et al., 2012). 

A deposição de vitamina D nos adipócitos tende a ocasionar uma redução na 

sua biodisponibilidade levando o hipotálamo a desenvolver uma cascata de reações 

que geram um aumento na sensação de fome e uma redução no gasto calórico (SU; 

ZEMEL, 2008).  

Essa situação também ocasiona um aumento nos níveis de paratormônio, com 

consequente diminuição da sensibilidade à insulina e aumento exagerado na 

concentração de cálcio intracelular (SNIJDER et al., 2005; WOOD, 2008; SNEVE; 

FIGENSCHAU; JORDE, 2008). 

Estudos de base populacional demonstraram uma relação inversa entre a 

gordura corporal e a concentração sérica de 25(OH)D (ARUNABH et al., 2003; 

SNIJDER et al., 2005).  

Os receptores de vitamina D (VDR) expressos em adipócitos, também são 

responsáveis pela produção da leptina e adiponectina, exercendo dessa forma um a 

influência complexa. Leptina e adiponectina são adipocinas que têm propriedades pró 

e anti-inflamatórias, respectivamente (MENENDEZ et al., 2001; SUN; ZEMEL, 

2007). 

A relação entre a suplementação de vitamina D e os níveis de adiponectina, 

tem sido estudada. A ingestão diária de vitamina D, com adição de cálcio, traz 

benefícios para um aumento da adiponectina (NEYESTANI et al., 2012). 

Sugere-se uma associação positiva entre os níveis de 25(OH)D no soro e os 

níveis de adiponectina (VAN ETTEN; MATHIEU, 2005; NEYESTANI et al., 2012). 

Outros estudos mostram vários mecanismos que podem reduzir a inflamação 

através da forma biologicamente mais ativa da vitamina D.  Existem evidências de 

uma relação inversa entre a 25OHD e os níveis de obesidade. No entanto, alguns 

aspectos relativos aos níveis de 25OHD e a obesidade visceral não foram ainda 

totalmente estudadas. Por exemplo, além de uma relação com a obesidade, os níveis 

baixos de vitamina D também se relacionam com uma diminuição da massa magra e 

da força (SEO et al., 2012).  
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Isso pode ser secundário a uma redução da expressão dos receptores de 

vitamina D no músculo esquelético. Um efeito relacionado ao gênero precisa ser 

melhor avaliado (KIM et al., 2011).  

Em uma revisão sistemática e meta-análise, Sannei et al. (2013) identificaram 

uma relação inversa, porém fraca, entre os níveis de vitamina D e o índice de massa 

corporal em uma população adulta. Sabe-se que indivíduos com obesidade 

necessitam de doses mais elevadas de vitamina D se comparados a indivíduos com 

peso normal. 

Um estudo envolvendo 287 indivíduos, dentre os quais 214 obesos ou com 

sobrepeso, mostrou que vitamina D sérica deficiente e/ou insuficiente é mais comum 

nos indivíduos obesos/sobrepeso com e sem síndrome metabólica (KARATAS et al., 

2013). 

Outra doença que se relaciona com níveis reduzidos de vitamina D é a 

hipertensão arterial. A exposição de pacientes hipertensos à radiação solar 3 vezes 

durante a semana associa-se a um aumento de 180% nos níveis séricos de 25(OH)D e 

uma redução de 6mmHg na pressão arterial sistólica e diastólica  (KRAUSE et al., 

1998). 

Com relação a hipertensão arterial, os baixos níveis de vitamina D tem sido 

associados com o aumento da prevalência de hipertensão arterial ou elevação da 

pressão diastólica (MOZOS; MARGINEAN, 2015). 

Em um estudo prospectivo, Wang et al. (2013) relataram uma relação inversa 

entre os níveis de 25(OH)D e o risco de hipertensão. Uma associação entre o 

polimorfismo do receptor de vitamina D, BsmI e FokI, e o risco de hipertensão 

arterial foi também observada. 

Um estudo realizado com camundongos sem receptores de vitamina D mostrou 

que esses animais apresentavam um aumento da expressão de renina e produção de 

angiotensina II, hormônios ligados a mecanismos hemodinâmicos, e também ao 

desenvolvimento de hipertensão arterial e hipertrofia cardíaca (CHEN et al. 2011; 

NIGWEKAR; THADHANI, 2013). 

Mais ainda, Wang et al. (2008) demonstraram que indivíduos hipertensos com 

deficiência dessa vitamina têm 2 vezes mais chance de desenvolver problemas 
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cardiovasculares, como: infarto no miocárdio, angina, acidente vascular cerebral, 

insuficiência cardíaca, entre outros eventos.  

Foi também demonstrado, em estudo prospectivo, que a deficiência de 

vitamina D predispõe os indivíduos a um risco maior de hipertensão arterial, morte 

súbita ou insuficiência cardíaca (JUDD; TANGPRICHA, 2009). 

Sabe-se que indivíduos que vivem em alta latitudes tem um risco aumentado 

do desenvolvimento de deficiência de vitamina D (ENGELSEN et al., 2005; 

HOLICK, 2007).  

Possivelmente, isso influencia o desenvolvimento de doenças cardiovasculares 

e hipertensão arterial. Em um estudo realizado com hipertensos que foram expostos à 

radiação ultravioleta (UVB), três vezes por semana por três meses, observou-se um 

aumento das concentrações de 25(OH) de redução da pressão arterial. De acordo com 

tais evidências, os níveis de vitamina D relacionam-se com os distúrbios 

hemodinâmicos e também podem influenciar alterações nos níveis de fatores 

inflamatórios, como proteína-C reativa e Interleucina-10 (HOLICK, 2007). 

Portanto, os níveis de 25(OH)D podem influenciar diversos parâmetros de 

saúde. Em um estudo realizado com pacientes hospitalizados na Áustria, avaliando e 

relacionando os níveis de vitamina D e outras comorbidades, percebeu-se que em três 

quartos destes pacientes existia insuficiência de vitamina D, observando-se um 

percentual de 23,5% de hipertensão arterial, 8,6% de osteoporose, 11,3% de 

obesidade e 7,1% de DM2 (MUSCHITZ et al., 2015). 

 

1.2 Vitamina D e estados de resistência à insulina (RI) 

 

A síndrome metabólica, é também conhecida como Síndrome da Resistência à 

Insulina, ou ainda Síndrome X. Esta nomenclatura é utilizada devido à pouca 

caracterização de suas disfunções, incluindo obesidade abdominal, distúrbios do 

metabolismo glicídico e lipídico, juntamente com uma elevação da pressão arterial. 

Sob essas condições, o indivíduo com síndrome metabólica está predisposto ao 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares e DM2 (REAVEN, 1993; SOFER; 

STARK; MADAR, 2015).  
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A resistência à insulina, um dos fatores básicos da síndrome metabólica, 

caracteriza-se pela disfunção na sensibilidade da captação desse peptídeo para 

metabolizar os níveis de glicose no organismo. A resistência à insulina relaciona -se a 

diversas disfunções como hipertensão e dislipidemia, também ligadas a síndrome 

(STRANGE; SHIPMAN; RAMACHANDRAN, 2015). 

Em 2005, foi elaborada a I Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento da 

Síndrome Metabólica, que utiliza para o seu diagnóstico, o critério do “Third Report 

of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults” (NCEP ATP III), 

considerando a presença de pelo menos três dos seguintes componentes: obesidade 

abdominal, hipertrigliceridemia, redução dos níveis de HDL-colesterol, hipertensão 

arterial e hiperglicemia. Ainda há dúvidas acerca de qual definição operacional 

seguir para o diagnóstico de síndrome metabólica na prática clínica (RIGO et al., 

2009).  

Em 2005, foi proposta pela International Diabetes Federation (IDF) uma nova 

definição para a síndrome, que é considerada uma das mais utilizadas em estudos 

epidemiológicos, juntamente com o critério do NCEP ATP III, por conta da 

facilidade operacional (PAULA et al., 2010). 

Quadro 1. Critérios de definição da síndrome metabólica pela International Diabetes 

Federation (2005). 

A obesidade central (definida como circunferência da cintura* com valores específicos por 

etnia), além de quaisquer dois dos seguintes quatro fatores: 

Triglicerídeo Elevado 
≥ 150 mg/dl (1,7 mmol/l), ou em tratamento específico 

para dislipidemia 

HDL-colesterol Reduzido  

< 40 mg/dl (1,03 mmol/l) em homens;  

< 50 mg/dl (1,29 mmol/l) em mulheres; ou em 

tratamento específico para dislipidemia  

Pressão Arterial Elevada 

Pressão Arterial Sistólica ≥130 mmHg ou Pressão 

Arterial Diastólica ≥85 mmHg; ou em tratamento de 

hipertensão previamente diagnosticada.  

Glicose Plasmática de Jejum Elevada 
≥ 100 mg/dl (5,6 mmol/l), ou diagnóstico prévio de 

diabetes tipo 2 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

* Seo IMC é >30 kg/m², obesidade central pode ser assumida e a circunferência da cintura não 

necessita ser medida. 
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A síndrome metabólica associa-se a uma diminuição da qualidade de vida e  

um aumento da mortalidade. Muitas pesquisas vêm sendo real izadas a fim de se 

estabelecer recomendações nutricionais baseadas em evidências para o seu 

tratamento, sendo óbvio que as restrições calóricas podem contribuir em parte com o 

tratamento da obesidade e, consequentemente, da síndrome metabólica, através da 

melhora dos marcadores metabólicos (SOFER; STARK; MADAR, 2015). 

Algumas evidências indicam que a incidência de síndrome metabólica e seus 

componentes relacionam-se com a disponibilidade de vitaminas, inclusive a vitamina 

D. Muitos estudos mostram uma relação inversa entre os níveis séricos de 25 OHD e 

DM2, síndrome metabólica e resistência à insulina, além de disfunções das células 

beta (SCRAGG; SOWERS; BELL, 2004; FORD et al., 2005a).  

Em um estudo prospectivo realizado com 4.164 adultos para observar a 

associação entre os baixos níveis de vitamina D e o desenvolvimento de SM e seus 

componentes, observou-se uma incidência de 12,7% de portadores da síndrome. 

Dentro deste grupo, o risco de síndrome metabólica foi significativamente maior 

entre pessoas com 25(OH)D no primeiro (<18 ng/ml) e segundo (18-23 ng/ml) 

quintís. Também observou-se uma associação inversa entre os niveis de vitamina D e 

a circunferência abdominal, triglicerídeos, glicemia de jejum e resistência a insulina 

(GAGNON et al., 2012).  

Boucher (1998) mostrou que as concentrações de vitamina D eram menores em 

pessoas com a síndrome metabólica sendo também inversamente proporcional a 

gordura visceral, hiperglicemia e hipertrigliceridemia.  

Portanto, a vitamina D pode influenciar fortemente os componentes da 

sindrome metabólica e as comorbidades associadas (MOZOS; MARGINEAN, 2015). 

Fazem-se necessárias as orientações nutricionais no tratamento de doenças 

crônicas não-transmissíveis como obesidade e síndrome metabólica.  

 

1.3 Alterações do sono e a síndrome metabólica 

 

Na sociedade atual, mudanças no estilo de vida relacionados ao aumento das 

exigências de trabalho e o uso prolongado de aparelhos eletrônicos alteraram o estilo 

de vida. Uma diminuição da quantidade de horas de sono, seja por restrição 
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voluntária, seja por restrições relacionadas ao trabalho, ou por outros distúrbios 

como insônia e apneia obstrutiva do sono ocorre com frequência na população em 

geral. Esses transtornos do sono também se relacionam a diversos problemas 

metabólicos como as doenças cardiovasculares, disfunções no metabolismo da 

glicose e obesidade, que são os componentes ou a base da síndrome metabólica 

(BRIANÇON-MARJOLLET et al., 2015). 

De forma particular, as alterações do sono como insônia e apneia do sono 

potencialmente associam-se a obesidade, hipertensão arterial e diabetes. A influência 

dos transtornos do sono nas doenças cardiovasculares pode ser agravada pela 

presença do diabetes, ou resistência à insulina. Os efeitos sinérgicos entre síndrome 

metabólica, diabetes, doenças cardiovasculares e transtornos do sono podem formar 

um complexo ciclo vicioso (OHKUMA et al., 2013). 

No DM2, em um estudo realizado com 4.870 pacientes diabéticos, em que foi 

avaliado a influência da duração do sono sobre o controle glicêmico através da 

hemoglobina glicosilada, observou-se que tanto uma duração mais curta ou quanto 

mais longa associava-se aos níveis elevados desse marcador de controle glicêmico 

(p<0,001). Uma compreensão mais ampla sobre o sono e o controle glicêmico é 

necessária (OHKUMA et al., 2013). 

Foi demonstrado que horas de sono reduzidas ou privação do mesmo pode 

gerar diversas consequências quanto as alterações endócrinas, físicas, metabólicas, 

cognitivas e neurais. Tais alterações podem comprometer diretamente a qualidade de 

vida e a saúde do indivíduo (ANTUNES et al., 2008).  

 

1.4 Alterações do sono e os níveis de vitamina D 

 

De forma semelhante a outros hormônios esteroides, a vitamina D age ligando -

se a receptores nucleados que tem a capacidade de se conectar diretamente ao D NA 

regulando a expressão de genes adjacentes e atuando como fator de transcrição. Um 

amplo conjunto de estudos tem sido realizado para desvendar as vias moleculares 

envolvidas na ação biológica da 1,25 (OH)2 D3. Os autores encontraram 2.776 sítios 

de ligação para receptor da vitamina D ao longo do genoma próximo associado à 

suscetibilidade a doenças autoimunes (RAMAGOPALAN et al., 2010).  
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Desta maneira, a vitamina D modula vários processos metabólicos em vários 

tecidos ao longo do corpo. Tais processos estão também vinculados a função cerebral 

e ao sono. 

Um estudo com duração de 2 anos envolvendo 1.500 pacientes que 

apresentavam sono anormal e queixas neurológicas, foi realizada uma suplementação 

de vitamina D suficiente para que os níveis de 25OHD entre 60-80 ng/ml fossem 

mantidos. Nesses pacientes observou-se uma melhora do sono e dos sintomas 

neurológicos (STUMPF; O’BRIEN, 1987).  

Importantes sistemas neurais que controlam estados opostos de vigília e sono 

relacionam-se a estruturas no tronco cerebral, hipotálamo e tálamo. Concentrações 

elevadas de receptores da vitamina D (Vitamin D Receptor) foi demonstrada em tais 

núcleos e em estruturas do tronco cerebral (LU; ZEE, 2010). 

Mais recentemente, dor não específica, reações inflamatórias, doenças 

autoimunes crônicas, rinite, hipertrofia tonsilar, doenças cardiovasculares, e diabetes 

tem sido relacionadas a hipovitaminose D. Estas condições são mediadas pela 

alteração na imunomodulação aumentando a propensão à infecções e aumento dos 

níveis de substâncias inflamatórias fator de necrose tumoral (TNF-α), Interleucina 

(IL-1); incluindo a que regula o sono: Prostaglandina (D2). Relatórios recentes 

sugerem um papel fundamental da vitamina D quanto à disfunção do despertar 

comumente associado com distúrbios do sono (McCARTY et al., 2014). 

Em um coorte de 190 adultos encaminhados para polissonografia; aqueles com  

apneia mais grave (IAH 30) apresentaram níveis de 25OHD mais baixos quando 

comparados com aqueles com (IAH≤5). A deficiência definida nesse estudo como 

25OHD≤10 ng/ml era mais comum entre aqueles com Apneia Obstrutiva do Sono. 

Mais ainda, aqueles com Apneia Obstrutiva do Sono grave tinham níveis de 25OHD 

menores comparados aos casos com Apneia Obstrutiva do Sono Leve/Moderada, e 

sem Apneia Obstrutiva do Sono (METE et al., 2013). 
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1.5 Alterações do sono e a adiponectina 

 

Uma revisão recente sugere que uma duração longa do sono e transtornos do 

sono associam-se a um aumento dos marcadores inflamatórios (IRWIN; 

OLMSTEAD; CARROLL, 2015).  

Privação do sono associa-se a anormalidades metabólicas e alterações do eixo 

HPA potencialmente resultando em ganho de peso e obesidade. No entanto, alguns 

efeitos de certa forma antagônicos associados ao sono de curta e de longa duração 

permanecem controversos (KLUMPERS et al., 2015).  

O tecido adiposo branco secreta moléculas bioativas conhecidas como 

adipocinas que influenciam a homeostase corporal e servem como uma medida da 

quantidade de tecido adiposo (CHECK, 2013).  

A adiponectina é a adipocina mais abundante e tem um efeito regulatório 

sobre o metabolismo da glucose e dos lipídios (FARAJ; LU; CIANFLONE, 2004).  

Previamente, foi demonstrado que mulheres com DM2 apresentam níveis mais 

elevados de adiponectina que os homens indicando um efeito relacionado ao gênero . 

Pacientes com obesidade abdominal apresentam níveis mais reduzidos de 

adiponectina. Esses dados indicam que a adiponectina de forma geral relaciona-se 

com menores níveis de obesidade (ALEIDI et al., 2015). 

De forma inversa, níveis mais elevados de adiponectina associaram-se a uma 

menor resistência a insulina (ALEIDI et al., 2015).  

A Apneia Obstrutiva do Sono também se associa com níveis reduzidos de 

adiponectina e de TNF-alfa (YOSHIKAWA et al., 2014).  

Esses dados sugerem que se por um lado a adiponectina elevada re laciona-se 

de forma geral com melhores índices antropométricos, por outro, a elevação da 

adiponectina pode ocorrer dentro de mecanismos compensatórios que precisam ser 

melhor compreendidos. Evidencia-se também uma relação vital e complexa entre a 

adiponectina e os parâmetros de saúde. Os distúrbios do sono podem interferir com 

os níveis de adiponectina. Eventuais alterações relacionadas ao gênero devem ser 

mais bem estudadas (SIMPSON et al., 2010). 



25 

Tendo em vista que a Diabetes Mellitus, hipertensão arterial, sobrepeso e 

obesidade em geral, a síndrome metabólica e as alterações do sono são doenças 

associadas e frequentes, e que os níveis de vitamina D e de adiponectina  influenciam 

diversos parâmetros de saúde, torna-se importante avaliar essas condições clínicas e 

suas relações. 
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2 JUSTIFICATIVA 

A obesidade, Diabetes Mellitus tipo 2 e a hipertensão arterial são encontradas 

em todo o mundo em proporções elevadas, acarretando graves problemas de saúde. 

Os distúrbios do sono são frequentes nesses pacientes e guardam uma relação 

bilateral.  

A insuficiência/deficiência de vitamina D é comum nesses distúrbios 

metabólicos. A adiponectina, um hormônio protéico produzido pelos adipócitos, é a 

adipocina predominante e relaciona-se com o metabolismo lipídico.Possivelmente a 

vitamina D e a adiponectina, entre outros, desempenham um papel importante nas 

manifestações clínicas e nas alterações do sono.  

Um conhecimento sobre o espectro sintomático dessas doenças, das alterações 

do sono e das anormalidades laboratoriais associadas pode contribuir para melhorar a 

abordagem terapêutica e para a construção de estratégias preventivas nesses 

pacientes. 

Dessa forma, torna-se importante estudar, as características clínicas, os fatores 

de risco e os níveis de vitamina D e de adiponectina nessas condições.  
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3 HIPÓTESE 

Os pacientes com hipertensão arterial, obesidade, pré-diabetes e diabetes tipo 

2 apresentam manifestações clínicas e laboratoriais específicas que podem ser 

influenciadas pelos níveis de vitamina D e de adiponectina. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 Geral 

 

Investigar as relações entre os níveis séricos de vitamina D, adiponectina, 

alterações do sono em Diabetes Mellitus 2, hipertensão arterial, sobrepeso e 

obesidade. 

 

4.2 Específicos 

 

- Determinar as características clínicas gerais da população estudada; 

- Determinar as características clínicas de acordo com a comorbidade 

identificada; 

- Investigar manifestações associadas ao status da vitamina D (normal, 

insuficiente ou deficiente); 

- Analisar os fatores que influenciaram a insuficiência/deficiência de 

vitamina D; 

- Estudar as características clínicas e laboratoriais de acordo com a existência 

de horas insuficientes de sono; 

- Avaliar os níveis de adiponectina; 

- Determinar os fatores associados aos níveis de adiponectina.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Delineamento do estudo, casuística local de realização  

 

Trata-se de um estudo epidemiológico de delineamento transversal, no qual 

foram avaliados 330 indivíduos provenientes do Centro Integrado de Diabetes e 

Hipertensão do Estado do Ceará (CIDH). Os pacientes desse estudo fizeram parte de 

um estudo multicêntrico (GELONEZE et al., 2006). 

 

5.2 Aspectos operacionais 

 

Inicialmente, quatrocentos (400) indivíduos consecutivos foram considerados 

para o estudo. Setenta (70) indivíduos foram excluídos devido à dificuldade de 

seguimento, comorbidade grave associada e diagnosticada ou recusa em participar do 

estudo. Trezentos e trinta (330) indivíduos foram investigados sobre as alterações do 

sono e dosagem de adiponectina; 250 foram avaliados sobre os níveis séricos de 

vitamina D. Os voluntários foram avaliados e responderam a questionários 

padronizados, após ter sido o primeiro passo da pesquisa; a leitura, entendimento, e 

aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  Os exames 

clínicos foram realizados por profissionais treinados. Amostras biológicas foram 

coletadas no local da pesquisa e processadas em bloco (Figura 1). 
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5.3 Seleção da amostra 

 

Figura 1 – Seleção da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

5.3.1Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idade entre  30-80 anos e 

com IMC entre 18,5 a 45 kg/m².  

 

5.3.2 Critérios de não inclusão 

 

Não foram incluídos pacientes portadores de diabetes tipo 1,  pacientes 

diabéticos em uso de insulina, pacientes em uso de glicocorticóides via oral ou 

injetável por 14 dias consecutivos nos últimos 3 meses; pacientes com alteração da 

função renal (creatinina > 1,4 mg/dl em mulheres e > 1,5 mg/dl em homens); da 

função hepática: AST e ALT 3 vezes acima do normal e com doença sistêmica grave 

(neoplasia, insuficiência cardíaca, doença vascular cerebral, infecções graves 

recentes etc.). 

400 indivíduos do CIDH 

68 excluídos 

 Dificuldade de seguimento 
 Comorbidade grave 

 Recusa 

322 indivíduos 

Questionário do sono e coleta para adiponectina. 

80 excluídos 

Não compareceram na coleta 25OHD 

250 indivíduos 

Coleta para 250H de vitamina D 
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5.4 Anamnese 

 

Foram coletados dados sociodemográficos, dados referentes ao estilo de vida, 

à história médica pregressa e aos antecedentes familiares de doenças de interesse: 

obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, angina, 

acidente vascular cerebral e dislipidemias. Foi também registrado o uso de 

medicamentos.  

 

5.5 Avaliação dos hábitos de vida 

 

Na avaliação da prática de atividade física foi considerada a frequência e a 

duração dos exercícios físicos ou lazer praticados (com intensidade moderada ou 

intensa), incluindo atividades domésticas e trabalhos rurais. Para cada atividade foi 

calculado o número de minutos gastos por semana somando todas as atividades 

relatadas. O número total de minutos semanais foi dividido em três categorias: 

sedentários (quem não pratica nenhuma atividade); prática de atividade física menor 

que são 150 min. semanais; e prática maior ou igual a 150 min. semanais (FORD et 

al., 2005b). 

O consumo de bebida alcoólica foi avaliado em doses ao mês da seguinte 

forma: menos que uma dose ao mês, uma a quatro doses ao mês, cinco a sete doses 

ao mês e mais que sete doses ao mês. Cada dose correspondeu a uma taça de vinho 

(120ml), um copo de cerveja (285ml), uma dose de whisky, vodka ou cachaça (30ml) 

ou uma taça de coquetéis e licores (60ml) (FORD et al., 2005b). 

Foram considerados tabagistas aqueles indivíduos que fumaram mais que 100 

cigarros durante a vida e fumam atualmente. Aqueles indivíduos que nunca fumaram 

ou que fumaram menos que 100 cigarros durante toda a vida foram considerados 

como não fumantes. Os indivíduos que fumaram mais que 100 cigarros durante toda 

a vida e não fumam mais foram classificados como ex-fumantes (FORD et al., 

2005b). 

A avaliação do sono foi por meio de uma pergunta sobre o número médio de 

horas por noite que o indivíduo dorme, levando em consideração apenas o  tempo de 

sono e não o tempo de permanência na cama. 
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O nível de exposição ao Sol foi avaliado considerando a exposição ao Sol 

referente à última semana (Quadro 2). Houve 3 opções para a quantidade de tempo 

despendido ao ar livre todos os dias: 0 para ≤ 5 min.; 1 para 5 a 30 min. e 2 para ≥ 30 

min. Para o tipo de roupa usado durante a exposição ao Sol ou ao ar livre houve 4 

opções: 1 para somente rosto e mãos; 2 para face, mãos e braços; 3 para face, mãos e 

pernas; e 4 para roupa de banho. A exposição ao Sol foi avaliada conforme os 

cálculos dos escores de exposição ao Sol: Escore Diário de Exposição ao Sol 

(produto da quantidade de tempo despendido ao ar livre vs quantidade de pele 

exposta) e Escore Semanal de Exposição ao Sol (somatório dos escores diários de 

exposição ao sol) (HANWELL et al., 2010). 

Quadro 2. Avaliação da exposição ao sol.  

Dias da Semana 

Tempo ao ar livre Quantidade de pele exposta ao Sol Total 

<5 

min. 

5 – 30 

min. 

>30 

min. 

Mãos e 

face 

Mãos, 

face e 

braço 

Mãos, 

face e 

pernas 

Roupa de 

banho 

Escore 

Diário 

Segunda-feira 0 1 2 0 1 2 3  

Terça-feira 0 1 2 0 1 2 3  

Quarta-feira 0 1 2 0 1 2 3  

Quinta-feira 0 1 2 0 1 2 3  

Sexta-feira 0 1 2 0 1 2 3  

Sábado 0 1 2 0 1 2 3  

Domingo 0 1 2 0 1 2 3  

Escore semanal   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora.  

 

5.6 Avaliação clínica 

 

A medida da pressão arterial (PA) foi realizada pelo método auscultatório, 

com esfigmomanômetro de coluna de mercúrio e manguito com bolsa de borracha de 

tamanho adequado à circunferência do braço do voluntário, seguindo as normas 

propostas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC, 2010). 

Hipertensão arterial foi definida baseada no diagnóstico médico e confirmada 

através do registro médico do paciente conforme o “Seventh Report of the Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure (JNC7) e ESH-ESC guidelines” que definiu hipertensão como um 

nível de 140/90 ou mais elevado (CHOBANIAN et al., 2003; MANCIA et al.,2013). 
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O diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes foi feito conforme os critérios 

definidos pela American Diabetes Association  (ADA, 2011).  

O diagnóstico de obesidade foi feito do índice de massa corpórea >30 Kgm2 e 

sobrepeso se o IMC >25 Kgm2 (WHO 1995). 

 

5.7 Avaliação da antropometria e da composição corporal  

 

Foi avaliado o peso e a estatura segundo as normas propostas por Jelliffe 

(1968). Posteriormente, foi realizado o cálculo do índice de massa corporal (IMC) 

correspondendo à divisão do peso (kg) pela altura (m), elevada ao quadrado.  

As circunferências foram aferidas com fita métrica, sem haver compressão dos 

tecidos. O indivíduo permaneceu em pé, parado, com os músculos abdominais 

relaxados e com o peso corporal distribuído igualmente nos dois pés, separados 

aproximadamente em 30 cm (WHO, 2000): 

- Circunferência do pescoço: foi aferida na base do pescoço, abaixo da 

cartilagem crico-tireóidea. A leitura da circunferência foi realizada na parte anterior 

sobre a clavícula, na extremidade external.  

- Circunferência da cintura: foi medida preferencialmente no ponto médio 

entre a crista ilíaca e a última costela. Os locais anatômicos foram localizados por 

apalpação e marcados com caneta dermográfica. Em indivíduos muito obesos, a 

medida será realizada ao nível umbilical (WHO, 2000).  

- Circunferência do quadril: foi aferida ao nível da sínfise púbica, com a fita 

circundando o quadril na parte mais saliente entre a cintura e a coxa (WHO, 2000 ).  

- Circunferência da coxa: foi aferida no lado direito do corpo, no ponto médio 

entre a dobra inguinal e a borda proximal da patela, com a fita posicionada 

perpendicularmente ao eixo vertical. O indivíduo permaneceu em pé e com a perna 

direita ligeiramente flexionada (SAMPAIO et al., 2007). 

O diâmetro abdominal sagital foi avaliado com um caliper abdominal. O 

indivíduo permaneceu deitado em uma superfície firme, na posição supina, com os 

joelhos flexionados e respirando normalmente. É importante a ausência de roupas no 

local que a medida será realizada. O caliper foi posicionado de modo que a haste fixa 

e inferior do equipamento tocasse as costas e que a haste móvel situe-se ao nível 
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umbilical. No plano horizontal, a haste móvel do caliper tocava o abdômen 

ligeiramente sem compressão. A bolha de ar localizada no topo da escala do caliper 

deve estar no centro, indicando a posição vertical de 90º. A leitura foi realizada no 

milímetro mais próximo, localizado logo acima da haste móvel, após expiração 

normal (KAHN et al., 1996). 

Figura 2. Diâmetro abdominal sagital na posição supina.  

 

Fonte: Anunciação (2012). 

5.8 Dosagens bioquímicas 

 

Todos os voluntários avaliados fizeram uma coleta de amostra de sangue após 

jejum noturno de 12 horas. Seguindo a coleta, o sangue foi centrifugado em numa 

velocidade de 1.600g por 15 min. à temperatura de 4°C. Foram realizadas as 

seguintes dosagens de rotina:  

- Glicemia de jejum (método glicose oxidase); 

- Gama GT (Gama Glutamil Transpeptidase); 

- Triglicérides (método colorimétrico-enzimático). 

Para a avaliação osteometabólica foram dosados os seguintes marcadores:  

- 25-hidroxivitamina D (25OHD) (método ELISA) ® 

Para a avaliação de adipocinas foi dosado o seguinte marcador:  

- Adiponectina (método imunoenzimático)® 

O método Enzyme Linked Immunono Sorbent Assay (ELISA) foi utilizado em 

duplicatas e com curva padrão para maior controle e segurança do ensaio.  
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5.9 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada utilizando o programa SPSS versão 18.0. A 

análise utilizou estatística descritiva e seus termos relacionados (moda, média, 

desvio-padrão e mediana). Os dados categóricos foram apresentados em valores 

percentuais. A apresentação dos resultados foi feita por meio de tabelas e figuras. Os 

testes utilizados foram: teste Qui-quadrado de Pearson e o Teste Exato de Fisher para 

a comparação entre variáveis categóricas. Para a comparação entre dois grupos 

independentes com distribuição normal, foi utilizado o teste-t de Student.  

A análise de variância (ANOVA) foi utilizada para a comparação entre três ou 

mais grupos independentes que apresentaram distribuição normal.  Os pacientes foram 

comparados quanto a presença de níveis de vitamina D (Normal, Insuficiente ou 

Deficiente). Uma transformação logarítmica foi usada para os valores da 

gamaglutamiltransferase (GGT) e da adiponectina.  

A análise de regressão logística multivariada foi utilizada para examinar as 

associações entre fatores e os níveis de vitamina D e de adiponectina. Os níveis de 

adiponectina e de vitamina D foram expresso como valores logarítmicos das 

variáveis iniciais. As variáveis de interesse foram definidas através dos registros 

históricos.  

Para a análise da vitamina D foram incluídas as variáveis sexo, idade, IMC, 

horas de sono, exposição ao Sol, menopausa, hipertensão arterial, classificação da 

ADA e nível de atividade física. Nesse modelo de regressão multivariada, todas as 

variáveis foram incluídas em uma única etapa ou step (enter). O nível de 

significância adotado foi o inferior a 5% (p < 0,05). 
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6 ASPECTOS ÉTICOS 

O presente projeto teve sua aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual de Campinas (ANEXO A), com o Parecer de nº 428/2010. 

Título: Brazilian Metabolic Syndrome Study (BRAMS). O BRAMS é um estudo 

multicêntrico que avalia aspectos clínicos, metabólicos, bioquímicos e hormonais da 

Síndrome de Resistência à Insulina. O estudo atual foi aprovado pelo Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) (CEP 031-04-09) e um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B) foi obtido de todos os 

pacientes. 

Em estudos como este, envolvendo seres humanos, os princípios éticos 

fundamentais estabelecidos para a pesquisa cientifica foram atendidos. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido foi apresentado e lido individualmente para todos 

os voluntários da pesquisa. Todas as avaliações foram realizadas somente após a 

aceitação e assinatura do mesmo por parte dos voluntários.  
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7 RESULTADOS 

Nesse estudo, pacientes com doenças endocrinometabólicas são  avaliados 

quanto a diversas características clínicas, exames laboratoriais, insuficiência de horas 

do sono, níveis séricos de vitamina D e de adiponectina.  

Tabela 1. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com diabetes, hipertensão, 

obesidade e sobrepeso de acordo com o status da vitamina D (Normal, Insuficiência ou 

Deficiência). 

Variáveis 
Total 

N=250 

Vitamina D 

(Normal) 

N=117 

Vitamina D 

(Insuficiente) 

N=96 

Vitamina D 

(Deficiente) 

N=37 

p 

 

 

Sexo (%) 

Masculino 

Feminino 

 

 

104 (41,6) 

146 (58,4) 

 

 

53 (51) 

64 (43,8) 

 

 

38 (36,5) 

58 (39,7) 

 

 

13 (12,5) 

24 (16,5) 

 

 

0,50 

 

Idade 

Variação da Idade 

Média (DP) 

 

 

31-77  

55,4 (10,2) 

 

 

31-77  

54,8 (10,6) 

 

 

29-76  

56,9 (10,0) 

 

 

29-77  

53,5 (9,3) 

 

 

0,16 

 

Menopausa (%) 

Sim 

Não 

 

 

120 (82%) 

26 (18%) 

 

 

50 (78%) 

14 (22%) 

 

 

45 (77%) 

13 (13%) 

 

 

21 (87,5%) 

3 (12,5%) 

 

 

0,09q 

 

Hipertensão Arterial 

(%) 

Sim 

Não 

 

 

 

192 (77%) 

58 (23%) 

 

 

 

87 (74%) 

30 (26%) 

 

 

 

75 (78%) 

21 (22%) 

 

 

 

33 (89%) 

4 (11%) 

 

 

 

0,08q 

 

 

Não Diabético 

Pré-Diabético 

Diabetes 

 

 

19 (8%) 

33 (13%) 

198 (79%) 

 

 

3 (2,5%) 

15 (13%) 

99 (84,5%) 

 

 

  18 (19%) 

14 (14,5%) 

64 (66,5%) 

 

 

4 (11%) 

5 (13%) 

28 (76%) 

 

 

 

0,41q 

 

Tabagismo 

Não-fumante. 

Fumante. 

Ex-fumante.  

 

 

167 

29 

54 

 

 

71 

15 

31 

 

 

68 

15 

13 

 

 

28 

4 

5 

 

 

 

0,45q 

 

Consumo de Álcool  

<1 dose por mês 

1 a 4dosespor mês 

5 a 7dosespor mês 

7 doses ou mais por mês 

 

 

207 

18 

9 

16 

 

 

99 

8 

3 

7 

 

 

78 

8 

3 

7 

 

 

30 

4 

2 

1 

 

 

 

0,80q 
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(Continuação) 

Variáveis 
Total 

N=250 

Vitamina D 

(Normal) 

N=117 

Vitamina D 

(Insuficiente) 

N=96 

Vitamina D 

(Deficiente) 

N=37 

p 

 

 

Variação do IMC 

Média (DP) 

 

19,1-50,5  

30,0 (5,2) 

 

19,1-47,7 

30,0 (5,4) 

 

19,9-50,2 

29,9 (4,9) 

 

23,5-50,5 

30,2 (5,9) 

 

0,96 

 

Variação de RCQ 

Média (DP) 

 

0,57-1,19 

0,95 (0,08) 

 

0,57-1,09 

0,96 (0,07) 

 

0,57-1,19 

0,94 (0,08) 

 

0,77-1,01 

0,93 (0,08) 

 

0,13 

 

Variação 

Circunferência da 

Cintura (cm) 

Média (DP) 

 

 

48,0-135,5 

100,1 (13,3) 

 

 

54,0-132,3 

100,6 (13,4) 

 

 

48,0-129 

0 99,6 (13,9) 

 

 

82,0-135,5 

99,5 (11,4) 

 

 

0,82 

 

Variação de 

Circunferência do 

Pescoço (cm) 

Média (DP) 

 

 

 

30,0-50,0 

38,9(3,8) 

 

 

 

30,0-50,0 

38,8(3,9) 

 

 

 

32,0-47,0 

39,0(3,8) 

 

 

 

32,0-45,0 

38,6(4,0) 

 

 

 

0,87 

 

Variação de 

Circunferência da Coxa 

(cm) 

Média (DP) 

 

 

 

59,0-148,0 

104,9 (11,0) 

 

 

 

83,0-138,0 

104,3 (11,1) 

 

 

 

59,0-137,0 

105,1 (10,8) 

 

 

 

91,0-148,0 

106,5 (11,5) 

 

 

 

0,56 

 

Variação da Pressão 

Arterial Sistólica 

Média (DP) 

 

 

98-220  

136,7 (20) 

 

 

98-215 

133,4 (18,4) 

 

 

104-220 

140,2 (20,6) 

 

 

100-207 

138,0 (25,3) 

 

 

0,06 

 

Variação da Pressão 

Arterial Diastólica 

Média (DP) 

 

 

10-120  

82,1 (11,8) 

 

 

56-120  

80,8 (10,2) 

 

 

61-119  

84,5 (9,9) 

 

 

10-113  

80,1 (18,5) 

 

 

0,04* 

 

Faixa de Horas de Sono 

Média (DP) 

 

3,0-12,0  

6,5 (1,4) 

 

3,0-10,0  

6,7 (1,4) 

 

3,0-12,0  

6,3 (1,4) 

 

4,0-9,0  

6,6 (1,1) 

 

0,24 

      

Escore de Exposição ao 

Sol  

Média (DP) 

 

 

0,0-56,0 

13,6(11,8) 

 

0,0-56,0 

14,4(12,2) 

 

0,0-42,0 

13,1(11,1) 

 

0,0-42 

12,5(12,3) 

 

0,63 

Adiponectina (ug/ml) 2,96 (2,37) 3,03 (2,55) 2,38 (1,44) 2,2 (2,3) 0,77 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

Legenda: 

ADA = American Diabetic Association  

*p < 0,05  

Inicialmente, são descritos 250 pacientes previamente diagnosticados com 

Diabetes Mellitos 2, hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade quanto aos aspectos 
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clínicos e os níveis de vitamina D. Os pacientes são descritos como um grupo total , e 

posteriormente, estratificados segundo o status de vitamina D (normal, insuficiente 

ou deficiente). No grupo total, a amostra compreende 58,4% de mulheres e 41,6% de 

homens. Não houve diferença quanto ao gênero e o status de vitamina D. Também 

não houve diferença quanto a idade, presença de menopausa, hipertensão arterial, 

Diabetes Mellitus 2, tabagismo, consumo de álcool, IMC, relação cintura-quadril 

(RCQ), circunferência da cintura, circunferência do pescoço, circunferência da coxa, 

faixa de horas sono, escore de exposição ao Sol e níveis da pressão arterial sistólica. 

A pressão arterial diastólica foi mais elevada nos pacientes com insuficiência de 

vitamina D (Análise Post-Hoc, Teste de Bonferroni, p=0,04). Os níveis de 

adiponectina não diferiram entre os grupos (Tabela 1).  

Figura 3. Pacientes com insuficiência ou deficiência de vitamina D apresentam um aumento 

gradual ou comensurável dos niveis de gamaglutamiltransferase (GGT) (ANOVA, p=0,01).  

 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora.  

Conforme Figura 3, os pacientes com insuficiência ou deficiência de vitamina 

D apresentaram um aumento gradual ou comensurável da GGT (p=0,01). Pacientes 

com insuficência de vitamina D apresentavam níveis maiores da GGT (p=0,05) em 

relação aos controles, enquanto que os pacientes com deficiência de vitamina D 

apresentavam níveis mais elevados ainda de GGT do que aqueles com insuficiência 

(p=0,01). 
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Tabela 2. Características clínicas e laboratoriais dos pacientes de acordo com o diagnóstico 

principal de hipertensão arterial, tolerância à glicose , diabetes e excesso de peso/obesidade  

Características Hipertensão Arterial 
ADA Classificação 

(Tolerância à glicose) 

Sobrepeso/ 

obesidade 

  

Sim 

191 

 

Não 

58 

Glicose 

Normal 

19 

Resistência 

à Insulina 

33 

 

Diabetes 

198 

 

Sim 

216 

 

Não 

34 

 

Hipertensão 

Arterial N (%) 

 

 

- 

 

- 

 

13 

 (68,4) 

 

26  

(78,7) 

 

152 

 (76,7) 

 

169 

(78,2) 

 

22 

(64,7) 

Diabetes N 

(%) 

157  

(82,1) 

42  

(77,4) 

- - - 170 

(78,7) 

28 

(82,3) 

Sobrepeso ou 

Obesidade N 

(%) 

169 

 (88,4) 

47 

 (81,0) 

18  

(94,7) 

28 

 (84,8) 

170  

(85,8) 

- - 

Sexo N 

Masculino/ 

Feminino 

 

77/114 

 

26/32 

 

6/13 

 

b6/27* 

 

92/106 

 

92/124 

 

12/22 

Idade  

(Média DP) 

a57,5 

(9,5)** 

48,7 

 (9,3) 

53,6 

(13,0) 

58,6  

(10,9) 

55,0 

 (9,7) 

54,1 

(10,2) 

55,6 

(10,2) 

IMC  

(Média DP) 

 

 

a 30,5 

(5,4)** 

28,3  

(4,0) 

30,4  

(4,1) 

30,7  

(5,3) 

29,8 

 (5,3) 

23,0 

(1,4) 

31,1 

(4,8) 

RCQ  

(Média DP) 

 

 

a 1,01 

(0,002)* 

0,95  

(0,08) 

0,94 

(0,04) 

0,91  

(0,09) 

0,96 

(0,08) 

0,91 

(0,08) 

0,95 

(0,08) 

<6h sono N (%) 43  

(22,5) 

12 

 (20,6) 

15 

 (78,9) 

19  

(57,5) 

b160 

(80,8)* 

51 

23,2 

5 

14,7 

 

Níveis de 

vitamina D N 

(Normal/ 

Insuficiente/ 

Deficiência) 

 

 

83/100/8 

 

33/24/1 

 

6/11/2 

 

13/19/1 

 

98/94/6 

 

18/16/0 

 

99/108/9 

Nível de 

Atividade 

Física 

(sedentário, 

leve, 

Moderado) N 

99/51/41 35/11/12 10/7/2 16/8/9 109/47/42 10/11/1

3 

b125/51/ 

40** 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

Legenda: 

ADA = American Diabetic Association  

N= número absoluto;  

IMC= Índice de Massa Corporal;  

RCQ= Relação Cintura-Quadril.  
aTeste t de Student; bTeste exato de Fisher. p<0,05 **  p<0,01* 
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A Tabela 2 mostra os pacientes agrupados conforme a presença de hipertensão 

arterial, DM2 e sobrepeso/obesidade. Foram comparados os parâmetros clínicos 

conforme o diagnóstico principal dessas condições que compõem as doenças 

endocrinometabólicas. Observou-se que a maioria dos pacientes com hipertensão 

arterial apresentou DM2 (82,1) e sobrepeso/obesidade (88,4). Os pacientes com 

tolerância a glicose diminuída e DM2 também, na sua maioria, tiveram hipert ensão 

arterial (78,7 e 76,7, respectivamente) e sobrepeso/obesidade (84,8 e 85,8, 

respectivamente). 

Figura 4. Nível de atividade física de acordo com o peso em 250 indivíduos com peso normal, 

sobrepeso e obesidade. 

 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora.  

• Os pacientes com peso normal tem um estilo de vida mais ativo (Teste exato de Fisher, p=0,02).  

De acordo com a Figura 4, o diagnóstico principal, os pacientes com 

hipertensão arterial apresentavam idade mais avançada e medidas antropométricas 

mais elevadas. Indivíduos com pré-diabetes eram predominantemente do sexo 

feminino (Teste exato de Fisher, p=0,005). Os pacientes com DM2 apresentavam 

mais restrição de horas de sono (Teste exato de Fisher, p=0,01). Aqueles com 

sobrepeso ou obesidade tinham mais estilo de vida sedentário (p=0,02).  
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Tabela 3. Análise de regressão logística múltipla de fatores e variáveis que influenciam o 

estado de vitamina D 

Variável 
Coeficiente Beta 

Padronizado 
Significância IC 

Sexo -0,13 0,23 [-7,39-1,82] 

Idade 0,09 0,19 [-0,05-0,24] 

IMC 0,07 0,25 [-0,10-0,39] 

Horas de Sono 0,11 0,85 [-0,81-0,97] 

Exposição ao Sol 0,13 0,26 [-0,05-0,17] 

Menopausa -0,154 0,01 [-5,81-0,57] 

Hipertensão Arterial -0,139 0,03 [-6,44-0,34] 

Diabetes 0,148 0,02 [0,41-0,86] 

Nível de Atividade Física 0,134 0,03 [0,13-3,31] 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

Legenda: 

ADA = American Diabetic Association  

IMC= Índice de Massa Corporal;  

Na análise multivariada da Tabela 3, foram utilizadas as variáveis sexo, idade, 

IMC, horas de sono, exposição ao Sol, menopausa, hipertensão arterial, classificação 

da ADA e nível de atividade física. A presença de menopausa (p=0,01), hipertensão 

arterial (p=0,03), diabetes e pré-diabetes de acordo com a classificação da ADA 

(p=0,02) e o nível de atividade física mais sedentário (p=0,03) associaram-se de 

forma independente com a presença de insuficiência/deficiência de vitamina D . 

Tabela 4. Características clínicas de acordo com a presença/ausência de seis horas de sono . 

Variáveis 
Todos os casos 

N=322 

≥6 h/sono 

N=243 

<6h sono 

N=79 
p 

Sexo Masculino/Feminino, N 

(%) 

131/191 

(40,7)/(59,3) 

103/140 

(42,3)/(57,7) 

28/51 

(35,4)(64,6) 

b 0,29 

Faixa de Idade 

Média (DP) 

29-80 

58,2(11,3) 

29-80 

57,5 (11,1) 

31-79 

60,6 (11,2) 

a0,36 

Menopausa N, % 162 (50,3) 113 (43,5) 46 (58,2) b 0,15 

Hipertensão Arterial 

Sim/Não 

 

253 (78,5) 

 

186 (76,5) 

 

65 (82,2) 

 

b 0,43 

(ADA)  

(Normal, TR e DM2) N 

% 

 

22/35/265 

(6,8/10,9/82,3) 

 

18/21/204 

(7,5/8,6/83,9) 

 

4/14/61 

(5,1/17,7/77,2) 

 

b 0,05 

Tabagismo (Nunca, Ex-

fumante, Fumante) N 

% 

 

210/76/36 

(65,2/23,6/11,1) 

 

158/26/59 

(65,2/10,8/24,0) 

 

51/10/18 

(64,6/12,6/22,8) 

 

b 0,86 

Alcoolismo N, % 28 (8,7) 24 (10,0) 4 (5,0) b0,42 
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(Continuação) 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora. 

Legenda: 

ADA= American Diabetic Association ;  

TR= Tolerância Reduzida a Glicose,  

DM2=  

Diabetes Mellitus tipo 2 

IMC= Índice de Massa Corporal 
aTeste t de Student; b Teste Exato de Fisher; c Teste de Mann-Whitney  

 

A Tabela 4 descreve as características gerais dos pacientes em todo o grupo de 

pacientes e de acordo com a presença de restrição crônica de sono (<6h). 

 

 

 

 

 

 

 

Faixa de IMC 

Média (DP) 

19,1-50,5 

29,4(5,1) 

19,1-50,5 

29,3 (5,2) 

21,8-42,9 

29,8 (4,8) 

a0,39 

Variação Cintura-quadril 

Média (DP) 

0,84-1,77 

1,05 (0,1) 

0,84-1,75 

1,05 (0,10) 

0,89-1,77 

1,05 (0,11) 

a0,87 

Faixa de Circunferência 

Abdominal(cm)  

Média (DP) 

 

59-148 

103,9 (10,9) 

 

59-148 

103,5 (11,2) 

 

87-135 

105,2 (9,9) 

 

a0,22 

Faixa de Circunferência do 

Pescoço (cm) 

Média (DP) 

 

24-50 

38,5(3,8) 

 

24-50 

38,6 (3,8) 

 

30,5-48 

38,4 (3,9) 

 

a0,73 

Faixa de Circunferência da 

Coxa (cm) 

Média (DP) 

34-103 

50,8 (8,1) 

34-79 

50,5 (7,3) 

37-103 

51,5 (10,1) 

a0,34 

Faixa de Pressão Arterial 

Sistólica 

Média (DP) 

98-220 

138 (21,0) 

98-220 

137,5 (21,0) 

100-204 

140,1 (21,4) 

a0,35 

Faixa de Pressão Arterial 

Diastólica 

Média (DP) 

60-120 

81,6 (10,7) 

60-120 

81,3 (10,6) 

60-106 

82,8 (11,0) 

a0,29 

Atividade Física 

(sedentário/leve/moderado e 

intensa) 

179/80/62 139/57/45 40/23/16 b 0,49 

Faixa de Escore de 

Exposição ao Sol 

Média (DP) 

 

0-56 

13,9(12,2) 

 

0-56 

13,7 (12,6) 

 

0-42 

14,2 (10,6) 

 

c 0,75 
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Tabela 5. Análise de regressão logística de fatores associados com redução de horas de sono 

(<6h). 

Variáveis exp b IC P 

Sexo 1,33 [0,78-2,26] 0,28 

Idade 1,02 [1,00-1,05] 0,03* 

Menopausa 1,49 [0,89-2,49] 0,12 

Hipertensão Arterial 0,75 [0,39-1,45] 0,40 

Classificação ADA  0,87 [0,56-1,34] 0,53 

IMC 1,02 [0,97-1,07] 0,39 

Cintura/Quadril 1,20 [0,11-13,1] 0,87 

Circunferência do Pescoço 0,98 [0,92-1,05] 0,73 

Vitamina D 1,00 [0,97-1,03] 0,65 

Adiponectina 1,34 [1,13-1,58] <0,005** 

Exposição ao Sol 1,00 [0,98-1,02] 0,75 

Atividade Física 1,14 [0,83-1,57] 0,39 

Alcoolismo 0,86 [0,60-1,21] 0,39 

Tabagismo 0,99 [0,73-1,33] 0,95 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora.  

Legenda: 

ADA= American Diabetic Association  

p<0,05* p<0,01** 

A Tabela 5 mostra a associação entre variáveis e horas de sono reduzidas 

(<6h). A idade avançada e aumento dos níveis de adiponectina (Log1, 18 ± 0,8 vs 

0,61 ± 0,8) associaram-se com a presença de restrição crônica de sono. A associação 

entre a restrição crônica de sono e os níveis de adiponectina permaneceram após o 

ajuste para sexo, idade, menopausa, IMC, hipertensão arterial, diabetes e nível de 

exercício físico (p =0,001). 
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8 DISCUSSÃO 

Esse estudo mostra que os pacientes com doenças endócrinometabólicas 

identificadas como hipertensão arterial, sobrepeso/obesidade e intolerância a glicose/ 

diabetes apresentam diversas características clínicas em comum. Aspectos clínicos 

particulares relacionados ao diagnóstico principal  e as relações entre os fatores 

clínicos serão discutidos. 

Sobre a síndrome metabólica, sabe-se que manifesta-se de forma multilateral e 

os diagnósticos associados de hipertensão arterial (HA), intolerância à glicose (TG), 

diabetes (DM) e sobrepeso/obesidade ocorrem com frequência  e de forma associada. 

Dessa forma, o papel que cada uma dessas importantes comorbidades desempenha na 

saúde é complexo e deve ser tratado tanto em conjunto como também de forma 

individual dado que tratamentos específicos estão envolvidos.  

Pesquisas epidemiológicas relatam aumento na frequência de hipertensão em 

pacientes obesos. A prevalência de hipertensão arterial foi 59% maior entre os 

indivíduos com sobrepeso, e 149% maior entre os indivíduos obesos quando 

comparados com os de IMC normal. Como esperado, na população hora descrita, 

existe uma importante associação entre diabetes, obesidade e hipertensão (FEIJÃO et 

al., 2005).  

Em um estudo descrito por Iglesias et al. (2015) foi demonstrado que os 

pacientes com diabetes e obesidade, conforme o IMC, apresentavam percentuais 

maiores de pressão arterial não controlada. 

Nos pacientes avaliados, em geral, a maioria apresentava idade superior a 50 

anos, havia uma preponderância de mulheres e a menopausa era frequente. Um lado 

positivo foi que o tabagismo e consumo de álcool foram observados de forma pouco 

frequente. Como aspecto negativo, vida sedentária, pouca exposição ao Sol e 

restrição de horas de sono eram comuns.  

Com relação a menopausa, deve ser ressaltado que a diminuição de estrogênio 

acarreta toda uma modificação na remodelação óssea. Dessa forma, vár ias doenças 

que ocorrem durante a menopausa podem ser agravadas pela deficiência de vitamina 

D. Portanto, uma associação entre menopausa e pouca exposição ao Sol é indesejável 

(MATUSZEK; LIPIŃSKA; WOŹNIAKOWSKA, 2015). 
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Tem sido confirmado que a prevalência de níveis baixos de vitamina D é 

elevada em mulheres na pós-menopausa (GAUGRI et al., 2005).  

Em um estudo que avaliou as concentrações de vitamina D em mulheres pré e 

pós-menopáusicas com ou sem Sídrome Metabólica, no grupo de mulheres sem o 

diagnóstico da Síndrome Metabólica, a média de vitamina D foi maior em mulheres 

na pré-menoupausa que em mulheres pós-menopáusicas, apesar de não haver uma 

diferença significativa (GODALA et al., 2014).  

Quanto ao tabagismo, sabe-se que associa-se a perda de massa óssea e 

aumento do risco de fraturas. Além disso, o tabagismo juntamente com a deficiência 

de vitamina D pode influenciar fortemente a função pulmonar e a sua deterioração.  

Lange et al. (2012) mostraram que a deficiência de vitamina D associa-se com 

uma redução da função pulmonar e maior deterioração dessa função em paciente 

fumantes com mais de 20 anos. Foi sugerido que níveis séricos adequados de 

vitamina D podem ser um fator de proteção contra os efeitos nocivos do fumo. 

No trabalho atual, algumas manifestações clínicas apresentaram-se de forma 

mais frequente de acordo com o diagnóstico principal. Pacientes com hipertensão 

arterial possuíam medidas antropométricas mais desfavoráveis para a saúde. 

Pacientes com diabetes tinham mais restrição crônica do sono e indivíduos com 

sobrepeso/obesidade mais vida sedentária.  

Nesse estudo, a idade mais avançada e as variáveis antropométricas 

desfavoráveis relacionaram-se com a presença de hipertensão arterial. Em 

concordância com esses achados, o aumento da idade associa-se a um aumento do 

percentual de pacientes com pressão arterial não controlada ou hipertensão  

(BARBOSA; SCALA; FERREIRA, 2009; INGLESIAS et al., 2015).  

Barbosa, Scala e Ferreira (2009) também observaram uma associação direta 

entre a prevalência de hipertensão e a adiposidade total, avaliada pelo IMC. Em um 

outro estudo que objetivou avaliar a prevalência de obesidade,  DM2 e hipertensão 

arterial, uma maior prevalência de hipertensão arterial nos pacientes com RCQ 

elevada foi demonstrada (BHOWMIK et al., 2015). 

Em corroboração aos achados atuais, recentemente, uma avaliação de mais de 

1.500 indivíduos mostrou que o índice de saúde, obesidade e atividade física 

moderada são fatores independentes, associados a presença de hipertensão arterial . 
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Tais evidências reafirmam a importância da educação sobre os hábitos alimentares e 

a prática de atividade física para a população em geral (OLACK et al., 2015). 

A restrição de horas de sono foi mais frequente na população com diagnóstico 

principal de diabetes. Sabe-se que as alterações do sono são muito comuns no 

diabetes e manifestam-se de diversas formas através de sonolência diurna, síndrome 

de pernas inquietas, e a síndrome da apneia do sono. Infelizemente, no estudo atual, 

as medidas objetivas de alterações do sono não foram estudadas  (SANDERS; 

GIVELBER, 2003; LOPES et al., 2005; MEDEIROS et al., 2013).  

A ocorrência de vida sedentária mais comum nos indivíduos obesos é de uma 

certa forma esperada. Recentemente, foi demonstrado que um estilo de vida ativo em 

oposição a uma vida sedentária reduz até mesmo a influência genética sobre o IMC  

(WANG et al., 2016).   

No nosso trabalho, observou-se uma tendência para que os pacientes com 

insuficiência e/ou deficiência de vitamina D estivessem mais na menopausa. A 

associação entre menopausa e níveis reduzidos de vitamina D é bem conhecida na 

literatura (ARANTES et al., 2013).  

Os pacientes com insuficiência e/ou deficiência de vitamina D apresentavam 

mais hipertensão arterial, níveis mais elevados da pressão diastólica e uma tendência 

para maiores níveis de pressão sistólica. Uma associação entre hipertensão arterial e 

níveis séricos de vitamina D ainda é controversa. Tem sido sugerido que uma 

deficiência de vitamina D associa-se a um maior risco de hipertensão arterial [ref 9 

do artigo]. De forma contrária, uma metanálise mostrou que níveis mais elevados de 

1,25OH associam-se a maior risco de hipertensão [ref 10 do artigo]. Possivelmente, a 

existência de múltiplas comorbidades pode influenciar tais resultados opostos e deve 

ser considerada em futuras análises (SCHUCH; GARCIA; MARTINI, 2009). 

Sabe-se que a vitamina D exerce forte efeito no sistema renina-angiotensina, 

intervindo diretamente na pressão arterial. O estudo atual demonstrou diferenças 

quanto ao status da vitamina D e a pressão arterial. Os pacientes com deficiência de 

vitamina D tinham níveis mais elevados da pressão diastólica. Em corroboração aos 

nossos achados, um trabalho que avaliou a influência da suplementação de vitamina 

D na pressão diastólica em pacientes diabéticos, detectou que após 3 meses da 
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suplementação, o grupo tratamento teve uma diminuição significativa da PAD (AL-

ZAHRANI et al., 2014).  

Por outro lado, um outro estudo que investigou a associação entre os níveis de 

vitamina D e Nefastin-1 não mostrou relação entre os níveis de vitamina D e a 

pressão arterial diastólica e sistólica na síndrome do ovário policístico (SAHIN et 

al., 2015). 

Deve ser ressaltado que a deficiência de vitamina D é encontrada em todo o 

mundo em proporções elevadas, e está se tornando uma séria preocupação devido aos 

problemas de saúde que ela causa. Este estudo não conseguiu comprovar diferenças 

significativas entre o status de vitamina D e variáveis como sexo, idade, menopausa, 

hipertensão, diabetes, tabagismo, consumo de álcool, IMC, RCQ, circunferência da 

cintura, circunferência do pescoço, circunferência da coxa, horas de sono, exposição 

ao Sol, PAS e níveis de adiponectina.  

De fato, ainda existem evidências contraditórias quanto ao status de vitamina 

D e suas relações com variáveis clínicas. Previamente,  uma investigação sobre a 

associação entre síndrome metabólica e vitamina D em adultos coreanos, mostrou 

que os níveis de vitamina D são significativamente mais elevados em participantes 

mais idosos. No mesmo estudo, as mulheres apresentavam níveis de vitamina D 

inferiores aos homens. Mais ainda, os níveis de vitamina D eram significativamente 

maiores em indivíduos com IMC elevado e aumento da pressão sanguínea , porém não 

houve relação com a circunferência da cintura (OLIVEIRA, 2009). 

Perez-Diaz et al. (2015), ao avaliar a associação entre diversas comorbidades 

com os níveis de vitamina D, não conseguiu demonstrar uma associação entre a 

presença de hipertensão arterial e o status de vitamina D. Todos esses achados 

contraditórios sugerem que as comorbidades associadas podem ter inflências diversas 

e devem ser consideradas. 

No estudo atual, a análise simples das características clínicas e laboratoriais 

dos pacientes com doenças endócrino-metabólicas de acordo com o status da 

vitamina D não demonstrou uma associação com a diabetes. Evidências recentes tem 

apresentado achados discordantes entre os níveis de vitamina D e desordens no 

metabolismo glicídico. Em mulheres portadoras de DM2 na pós-menopausa, não foi 

observada uma diferença dos níveis de vitamina D entre as pessoas que apresentavam 



49 

glicemia compensada, descompensada e o grupo controle (PEREZ-DIAZ et al., 

2015). 

Já em outro trabalho que avaliou os efeitos metabólicos da suplementação de 

vitamina D no diabetes tipo 2, observou-se que após a suplementação de vitamina D, 

os níveis séricos de glicemia de jejum reduziram-se significativamente nos 

participantes do estudo, quando comparado a antes da suplementação . Porém não 

houve diferenças nos níveis de insulina de jejume no índice de resistência a insulina 

(Homeostasis Model Assesment - HOMA) (CALVO-ROMERO; RAMIRO-LOZANO, 

2015). 

A literatura sugere que fatores comportamentais, como o próprio estilo de 

vida, uso de protetor solar, e os hábitos alimentares podem intervir diretamente na 

diminuição dos níveis de vitamina D na população. O presente estudo não  mostrou 

diferença entre os níveis de vitamina D e as varíáveis de estilo de vida, como o 

consumo de álcool e tabagismo, exposição ao Sol e horas de sono. Tais achados não 

corroboraram com resultados previamente apresentados onde foi relatado alterações 

dos níveis plasmáticos de vitamina D em pacientes homens e mulheres alcoólicos: a 

prevalência de vitamina D insuficiente ou deficiente entre ambos era comum e foi de 

75,7% e 90,0%, respectivamente (MALIK et al., 2008).  

Um dos principais fatores que influenciam o status de vitamina D é a 

exposição solar. Para avaliar a associação entre os níveis de vitamina D e exposição  

ao Sol, foi investigado determinantes potencialmente modificáveis de níveis de 

vitamina D em coreanos, e viu que a exposição ao Sol de mais de 30min./dia 

promoveu um aumento de vitamina D sérica. No estudo atual, deve ser considerado 

que a escala utilizada pode não ter sido suficientemente sensível para graduar a 

exposição solar (JOH et al., 2015). 

Em relação ao níveis de adiponectina e a vitamina D, sabe-se que ambos tem 

sido relacionados com a obesidade e com as doenças cardiovasculares. Previamente, 

foi demonstrado que há uma relação inversa entre o IMC e os níveis de adiponectina. 

No estudo atual, deve ser considerado que a população avaliada consitiu de pacientes 

com doenças endócrino-metabólicas e outros fatores podem estar envolvidos 

(BIDULESCU et al., 2014). 
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Como foi mostrado anteriormente, não foram observadas diferenças 

significativas entres as faixas de circunferências, nem entre a relação cintura -quadril 

e os níveis de vitamina D.  

No entanto, de acordo com Kramkowska et al. (2015), há uma relação entre a 

deficiência de vitamina D e os expoentes da síndrome metabólica, as variáveis 

antropométricas, tais como: circunferência da cintura, RCQ, circunferência do 

quadril e o IMC. Nesse último relatório, de forma interessante, os níveis de séricos 

de vitamina D associaram-se a variáveis antropométricas apenas no grupo livre de 

síndrome metabólica. 

Vale ressaltar que a análise de regressão logística multivariada mostrou que 

hipertensão arterial, pré-diabetes e diabetes, vida sedentária e menopausa 

associaram-se de forma independente com a presença de insuficiência/deficiência de 

vitamina D. Tais achados mostram que nessa população com doenças endócrino -

metabólicas, a presença de qualquer desses fatores deve sinalizar sobre o risco de 

insuficiência/deficiência de vitamina D.  

Em corroboração aos resultados hora apresentados, a atividade física tem sido 

considerada um dos preditores mais importantes relacionados ao status de vitamina D 

no plasma (FOO et al., 2009).  

McKibben et al. (2015), analisou os fatores associados ao status de vitamina 

D utilizando uma avaliação longitudinal (Atherosclerosis Risk in Communities) e 

comprovando em seus resultados que o aumento dos níveis de vitamina D ao longo 

do tempo associam-se ao gênero masculino, ao uso de suplementação de vitamina D, 

a prática de atividade física e a um maior nível de HDL-c. 

Sobre os distúrbios do sono e a vitamina D, numerosos estudos mostram que a 

privação do sono influencia nas variações hormonais e doenças metabólicas. A 

privação de sono reduz os níveis do hormônio da tireóide em ratos e aumenta os 

níveis de noradrenalina e cortisol em humanos (ORZEŁ-GRYGLEWSKA, 2010).  

Em um estudo realizado por Kim et al. (2014), onde investigaram a associação 

autorelatada entre duração de sono e os níveis séricos de vitamina D em idosos, eles 

conseguiram comprovar que os níveis de vitamina D no soro associa -se diretamente 

com a duração do sono diário autorelatada em indivíduos idosos. Estes resultados 
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indicam que a duração do sono inadequado associa-se com níveis mais baixos de 

vitamina D em adultos idosos. 

Quanto às análises de adiponectina e os níveis de vitamina D, os baixos níveis  

de vitamina D e de adiponectina associam-se com a obesidade e as doenças 

cardiovasculares. Atualmente, mais estudos são necessários para concluir sobre os 

efeitos da terapia de vitamina D em níveis circulantes de adiponectina em relação ao 

peso normal e obesidade (BIDULESCU et al., 2014).  

De forma semelhante ao estudo atual, Waterhouse et al. (2015) avaliaram a 

relação entre os níveis de adipocinas e os níveis de vitamina D. Eles objetivaram 

determinar o efeito da suplementação de vitamina D nos marcadores inflamatórios 

em idosos, mas não conseguiram comprovar diferença significativa entre a 

quantidade suplementada de vitamina D e os níveis de adiponectina. Isso está 

parcialmente de acordo com nossos resultados que não mostram uma relação entre os 

níveis de adiponectina e o status da vitamina D. 

Tem sido mostrado que o aumento de peso, hipertensão arterial, 

comprometimento da homeostase da glicose e dislipidemia aterogênica constituem o 

que se chamou “o quarteto mortal”. Quando adicionado a fatores como fumo e 

álcool, o surgimento de doenças associadas e aumento da mortalidade manifestam -se 

de forma exponencial. Mudanças de hábitos na sociedade atual são recentes e 

algumas comunidades ainda praticam restrição calórica, uso de carboidratos não 

processados e menor oferta de comida durante o dia (BENGMARK, 2015).  

De fato, obesidade é o resultado de comer em excesso comidas erradas e 

industrialmente processadas e refinadas. No entanto, alguns fatores de risco precisam 

ser considerados na perspectiva que são possíveis objetivos específicos para uma 

abordagem terapêutica. 

Entre os fatores identificados deve-se mencionar a predisposição genética, a 

influência epigenética (programação do sistema imune da mãe e da criança), os 

efeitos pré-natais como alimentação materna e endotoxinas ou inflamação no parto. 

Recentemente, um conceito sobre a influência do bioma intestinal sobre a saúde 

mostra que a presença de disbiose onde uma taxa alta de Firmicutas em oposição a 

Bacteriodetes seria desfavorável à saúde. A deficiência de vitamina D influencia 

também a obesidade. Distúrbios hormonais, medicamentos, idade materna, obesidade 
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da mãe e sua relação com uma maior fertilidade, ausência de variações da 

temperatura, cessação do hábito de fumar, débito de sono que aumenta a fome e o 

estoque de energia, perturbação do ritmo diurno e negligência com uma necessidade 

de repouso dos órgãos (DETOX) são outros fatores que influenciam a obesidade. 

No estudo atual, aproximadamente um quinto dos pacientes relatava redução 

das horas de sono após interrogatório. Deve ser considerado que medidas de 

avaliação objetiva não foram utilizadas. Entre os casos estudados, observou-se uma 

tendência de associação entre hipertensão arterial e redução das horas de sono. Uma 

avaliação sobre os transtornos respiratórios do sono pode esclarecer sobre a relação 

entre apneia do sono e a hipertensão arterial nesses pacientes.  

Quanto aos distúrbios do sono e a prática de atividade física, estes assuntos 

estão independentemente associados ao desenvolvimento de doenças 

cardiometabólicas. Inclusive, distúrbios como apneia obstrutiva do sono também 

estão relacionados ao desenvolvimento de DM2 (RAJAN; GREENBERG, 2015).  

Em confirmação, Addo et al. (2015) provaram que a prevalência de 

inatividade física difere significativamente entre o grupo com IMC normal daquele 

com sobrepeso/obesidade.  

Ao analisarmos as características clínicas de acordo com a p resença/ausência 

de sono, apenas os diabéticos e os intolerantes a glicose diferiram significativamente 

diante dos grupos com ≥ 6 h de sono e < 6h de sono.  Muitos distúrbios do sono 

associam-se com o desenvolvimento de doenças crônicas, inclusive o diabetes. 

Estudos têm mostrado o quanto esses distúrbios podem influenciar o sistema 

cardiovascular, as dislipidemias e os distúrbios na homeostase da glicose (SEETHO; 

WILDING, 2014). 

A importância de investigar sobre a apneia do sono nessa população não pode 

ser minimizada. Obesidade, diabetes e hipertensão arterial relacionam-se de forma 

multilateral com as alterações do sono e particularmente, com a síndrome da apneia 

do sono.  

Uma maior circunferência cervical, assim como maior deposição de gordura 

em tecidos moles associam-se com os distúrbios do sono. Foi mostrado ainda que 

quanto maior o grau de apneia obstrutiva do sono, menores os níveis de adiponectina.  
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Nesse mesmo estudo, a gravidade da apneia obstrutiva do sono e a idade  (TOKUDA 

et al., 2007; SÁNCHEZ-DE-LA-TORRE et al., 2011; MUTAIRI et al., 2014). 

Níveis baixos de adiponectina relacionam-se com menores índices de 

obesidade na maioria dos estudos. No entanto, alguns trabalhos anteriores mostram 

que os níveis de adiponectina apresentam uma variação em função do gênero e de 

características étnicas. Também resultados sobre índices antropométricos pior es e 

níveis elevado de adiponectina tem sido mostrado. No estudo atual, níveis elevados 

de adiponectina associara-se de forma independente com a restrição de horas de 

sono. Possivelmente, um mecanismo compensatório ou contra-regulatório pode estar 

envolvido para explicar tais achados, de forma semelhante a outros casos  

(ALMEIDA, 2011). 

Algumas limitações devem ser reconhecidas nesse trabalho. Trata-se de um 

estudo transversal que impede conclusões sobre relações de causa e efeito. Como 

aspecto positivo, vale ressaltar que uma população numerosa foi estudada. A 

associação comensurável entre os níveis de GGT e insuficiência ou deficiência de 

vitamina D é um forma indireta de indicação de causa-efeito. Também deve ser 

ressaltado que a falta de estudo objetivo sobre as alterações do sono é uma limitação 

importante. Estudos futuros podem esclarecer sobre esses aspectos.  

Em suma, nosso estudo fornece alguns achados provocantes sugerindo a 

importância de caracterizar e investigar as relações entre os níveis séricos de 

vitamina D, adiponectina e horas de sono nos estados de resistência à insulina. 

Embora não seja possível provar uma relação de causa-efeito unanime entre essas 

variáveis e o desenvolvimento de doenças endocrinometabólicas, podemos confirmar 

que os níveis de vitamina D associaram-se com os níveis de pressão diastólica e de 

GGT. A menopausa, hipertensão arterial, diabetes e vida sedentária influenciaram o 

status de insuficiência/deficiência de vitamina D. Estudos posteriores podem melhor 

esclarecer essas relações, e resultar em terapias direcionadas.  
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9 CONCLUSÃO 

Os pacientes com diagnóstico principal de hipertensão arterial  apresentam 

piores índices antropométricos. 

Os pacientes com diabetes apresentam transtornos do sono 

Os indivíduos com sobrepeso/obesidade tem mais vida sedentária 

Os indivíduos com deficiência de vitamina D tem níveis mais elevados da 

pressão arterial diastólica 

O status de insuficiência ou deficiência de vitamina D associa-se de forma 

gradual ou comensurável e inversa com os níveis de GGT. 

Os fatores que se associaram de forma independente, e portanto, influenciam o 

status de insuficiência/deficiência de vitamina foram a hipertensão arterial, diabetes, 

menopausa e vida sedentária. 

Restrição crônica de horas de sono é comum e afeta aproximadamente ¼ dos 

pacientes com doenças endócrino-metabólicas. 

Os pacientes com mais idade e com níveis mais elevados de adiponectina 

tinham mais restrição de horas de sono. 

Um mecanismo compensatório pode estar envolvido para explicar os níveis de 

adiponectina.  
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APÊNDICE A – Coleta de Dados1. 

ESTUDO BRASILEIRO DE SÍNDROME METABÓLICA (BRAMS) 

Entrevistador: _______________________________ N.º Prontuário: ___________ 

 

 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Tel. Residencial: __________ Tel. Trabalho: ______________ Cel.: _____________  

Data Nascimento: ______/______/________ Idade (anos): _____________________  

Sexo: (   ) Feminino (   ) Masculino  

Menopausa: (   ) Sim (   ) Não     Idade da Menopausa: ________________________  

 

Hábitos de Vida: 

Tabagismo 

(  ) Não fumante (fumou < 100 cigarros durante toda 

a vida) 

(  ) Ex-fumante (fumou > 100 cigarros durante a vida 

e não fuma mais) 

(  ) Fumante (fumou > 100 cigarros durante a vida e 

fuma atualmente) 

Consumo de bebida alcoólica 
(   ) < 1 dose por mês     (   ) 1 a 4 doses por mês  

(   ) 5 a 7 doses por mês (   ) 7 doses por mês  

Ingestão hídrica diária (suco, leite, 

água, refrigerante, chá, café, outros) 

____ copos americanos (150ml) ___ copos duplos de 

requeijão (240 ml) 

Total diário: _______ em litros 

Horas de sono por noite _________ horas em média por noite 

Atividade física de intensidade 

moderada ou intensa 

(   ) 0 min./semana (   ) < 150 min./semana  

(   ) ≥ 150 min./semana  

Modalidade: ________________________________ 

Há quanto tempo pratica: ______________________ 

 

Antecedentes Pessoais e Familiares de Doenças:  

Doenças Paciente Familiares 

Hipertensão  (   ) Sim     (   ) Não (   ) Sim     (   ) Não  

Obesidade (   ) Sim     (   ) Não  (   ) Sim     (   ) Não  

Dislipidemia (   ) Sim     (   ) Não  (   ) Sim     (   ) Não  

Doença cardiovascular (   ) Sim     (   ) Não 

Quais: _________________  

(   ) Sim     (   ) Não 

Quais: _________________  

Diabetes tipo 2 (   ) Sim     (   ) Não (   ) Sim     (   ) Não  

                                                           
1 Formulário do Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão da Secretaria de Saúde do Estado do 

Ceará (CIDH); Laboratório de Investigação em Metabolismo e Diabetes (LIED); Unicamp.  

Nome: __________________________________________ Data da Avaliação: ____________ 
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Tolerância normal à glicose (    )       Pré -Diabetes (    )          Diabetes tipo 2 (     )  

Tempo de Diabetes (    )                    Terapia com insulina (    ) Sim (     ) Não  

Tempo de insulina: _______________ Dose / tipo de insulina: ______________________ 

 

Medicamentos em Uso 

Anti-hipertensivos:   (   ) Sim  (   ) Não    Quais: __________________________________  

Antidiabéticos orais: (   ) Sim (   ) Não  Quais: ____________________________________  

Hipolipemiantes:       (   ) Sim (   ) Não  Quais: ____________________________________  

Outros medicamentos em uso: _________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 

Avaliação da Exposição ao Sol 

 Tempo ao ar livre Quantidade de pele exposta ao Sol Total 

Dias da 

Semana 

< 5 

min. 

5 – 30 

min. 

> 30 

min. 

Mãos e 

face 

Mãos, 

face e 

braços 

Mãos, 

face e 

pernas 

Roupa de 

banho 

Escore 

diário* 

Segunda-feira 0 1 2 1 2 3 4  

Terça-feira 0 1 2 1 2 3 4  

Quarta-feira 0 1 2 1 2 3 4  

Quinta-feira 0 1 2 1 2 3 4  

Sexta-feira 0 1 2 1 2 3 4  

Sábado 0 1 2 1 2 3 4  

Domingo 0 1 2 1 2 3 4  

Escore semanal ** 

* Escore diário = tempo ao ar livre x quantidade de pele exposta ao sol.  

** Escore semanal = somatório dos escores diários 

 

Avaliação Clínica e Antropométrica 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

Pressão arterial (mmHg): Frequência cardíaca (bpm): 

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

Altura (m): Percentual de gordura corporal (%): 

Peso (kg): Peso da gordura corporal (kg):  

IMC (kg/m2): Peso massa magra (kg): 

Circunferência da cintura (cm): Taxa metabólica basal (kcal): 

Circunferência do quadril (cm): Água total corporal (L): 

Circunferência do pescoço (cm): Percentual de água massa magra (%): 

Circunferência da coxa (cm):  Resistência: 

Diâmetro abdominal sagital (cm): Reatância:           Ângulo de fase: 



69 

Avaliação Bioquímica 

INDICADORES BIOQUÍMICOS 

Glicemia de jejum (mg/dl): HOMA-IR: 

Glicemia tempo 120 min. TTOG (mg/dl):  Creatinina (mg/dl): 

HbA1c(%): Uréia (mg/dl): 

Insulinemia: Gama glutamiltransferase (U/I):  

Colesterol total (mg/dl): Aspartato aminotransferase (U/I):  

LDL-colesterol (mg/dl): Alanina aminotransferase (U/I):  

HDL-colesterol (mg/dl): Hemoglobina (g/dl): 

Triglicérides (mg/dl): Hematócrito (%): 

Ácido Úrico (mg/dl): Leucócitos (103/mm3): 

 Eosinófilos: 

TTOG: Teste de Tolerância Oral à Glicose  

 

Observações: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

VITAMINA D, ADIPONECTINA E ALTERAÇÕES DO SONO NOS ESTADOS 

DE RESISTÊNCIA À INSULINA 

 

O Sr.(a) está sendo convidado a fazer parte de um estudo coordenado pela Dr.ª 

Roseane Feitosa de Oliveira e a Prof.ª Orientadora da pesquisa Dr.ª Veralice 

Meireles Sales de Bruin. Este termo fornecerá informações específicas sobre o estudo 

que está sendo proposto e sobre os possíveis riscos e benefícios relacionados. Este 

termo também descreve quais serão as informações obtidas durante o estudo e como 

estas serão usadas. Leia atentamente e, se tiver dúvida, peça explicações a equipe do 

estudo. Se concordar em participar do estudo e autorizar o uso e divulgação das 

informações obtidas assine ao final desse termo de consentimento.  

Objetivo do estudo: caracterizar as relações entre hábitos de vida e componentes da 

síndrome de resistência à insulina em pacientes com diferentes níveis de adiposidade 

corporal e tolerância à glicose. 

Benefícios: a sua participação contribuirá para o seu conhecimento sobre o seu 

estado de saúde, à partir dos exames realizados, referente a presença ou não de 

obesidade e de seus fatores de risco e consequências.  

Quem não deve participar deste estudo: indivíduos que tenham perdido ou ganhado 

muito peso (mais de 5% do peso) nos últimos 3 meses; indivíduos com problemas de 

rim ou de fígado e quem usou corticoide por via oral, por mais de 14 dias 

consecutivos, ou injetável (endovenoso ou intramuscular) nos últimos 3 meses.  

Procedimentos do estudo: você deverá comparecer ao primeiro dia agendado, em 

jejum de 12 horas. Algumas perguntas sobre a sua saúde e tratamentos médicos 

realizados serão feitas. Serão verificados pressão arterial, frequência cardíaca, peso, 

altura e medidas da cintura, quadril, coxa e pescoço. Uma veia do antebraço será 

puncionada para coleta de sangue. Será coletada uma amostra de sangue.  

Efeitos indesejáveis: pode haver desconforto causado pela coleta de sangue. Os 

riscos possíveis são: inflamação da veia, dor, mancha roxa na pele ou sangramen to 

no local. 

Confidencialidade e privacidade dos seus dados: a equipe do estudo colherá 

informações suas como nome, endereço, telefone, data de nascimento, dados sobre 

sua saúde, além das informações verificadas durante o estudo. Ao apresentar os 

resultados da pesquisa em congressos ou publicações, a equipe nunca fará referência 

ao seu nome. 

Posso me recusar a participar do estudo? Sim. A sua participação neste estudo é 

voluntária. Se você decidir não participar, você não terá nenhum prejuízo do seu 

atendimento e tratamento médico aos quais tem direito.  
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Informações sobre os exames colhidos: você poderá solicitar acesso às suas 

informações obtidas durante a pesquisa. Para pedir essas informações você deve 

entrar em contato com a Nutricionista Dr.ª Roseane Fei tosa de Oliveira através do 

celular (85) 99986.1414, e-mail: roseane.feitosa.nutri@gmail.com. 

Como poderei tirar dúvidas a respeito do estudo? Em caso de dúvida entre em 

contato com a pesquisadora que está conduzindo o estudo, Nutricionista Dr.ª Roseane 

Feitosa de Oliveira através do celular (85) 99986.1414, e-mail: 

roseane.feitosa.nutri@gmail.com. Se tiver dúvidas sobre seus direitos como 

participante do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa Médica 

da Universidade Federal do Ceará. Você receberá uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

Eu li e compreendi este Termo de Consentimento. Todas as minhas dúvidas 

foram respondidas. Sou voluntário para participar deste estudo.  

 

Nome do Voluntário: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________      ________/_______/________ 

Assinatura do Voluntário  

 

_____________________________________      ________/_______/________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável   
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ANEXO A – Parecer de Aprovação do Comitê de Ética. 
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ANEXO B –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 


