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Resumo 

Introdução: A prevalência de deficiência de vitamina D é elevada, sendo no 

entanto ainda pouco reconhecida e tratada. As DCV são das principais causas 

de morbilidade e mortalidade em todo mundo e com a relação entre deficiência 

de vitamina D e maior RCV, torna-se pertinente conhecer melhor esta 

associação.  

Objetivo: Este estudo teve como principal objetivo relacionar os níveis de 25 

(OH) D em obesos com o RCV.  

Metodologia: Estudo observacional transversal, com uma amostra de 31 

indivíduos entre os 40 e os 64 anos, de ambos os sexos e com diagnóstico de 

obesidade. Avaliaram-se dados sociodemográficos, exposição e uso de proteção 

solar, fototipo de cor de pele, ingestão de fontes de vitamina D, atividade física, 

dados antropométricos, clínicos e bioquímicos e o RCV.  

Resultados: O valor médio de 25 (OH) D foi de 15,6ng/mL, 71,0% e 22,6% tinha 

deficiência e insuficiência, respetivamente. Observaram-se níveis mais baixos 

de 25 (OH) D nos fumadores, naqueles com menor tempo de exposição solar, 

com um maior índice PC/altura e nos que apresentavam níveis mais baixos de 

PAD. Não se verificou uma associação estatisticamente significativa entre 

vitamina D e RCV. 

Conclusões: Verificámos uma elevada prevalência de deficiência de vitamina D 

na nossa amostra de indivíduos com obesidade e uma associação significativa 

com o índice PC/altura. Apesar da evidência que sugere que a deficiência de 

vitamina D está associada a um maior RCV, neste estudo encontrámos essa 

associação mas sem significado estatístico. O doseamento de 25 (OH) D total 

por rotina, nos indivíduos com obesidade central, pode ajudar a identificar 

aqueles que estão em maior RCV.  

 

Palavras-Chave: Vitamina D; risco cardiovascular; obesidade; SCORE; 

síndrome metabólica  
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Abstract 

 

Introduction: The prevalence of vitamin D deficiency is high, and yet still little 

recognized and treated. Cardiovascular diseases are the leading causes of 

morbidity and mortality worldwide and the emergence of evidence with the link 

suggesting an association between vitamin D deficiency and CVR, it is pertinent 

to better understand this association.  

Objective: This study aimed to relate the levels of 25 (OH) D in obese patients 

with the cardiovascular risk.  

Methodology: Cross-sectional observational study with a sample of 31 

individuals between 40 and 64 years, of both sexes diagnosed with obesity. They 

evaluated sociodemographic data, solar exposure and use of sunscreen, skin 

color phototype of skin color, sources of vitamin D, physical activity, 

anthropometric data, clinical and biochemical and CVR.  

Results: The average value of 25 (OH) D was 15,6ng/ml, 71,0% and 22.6 % had 

deficiency and insufficiency, respectively. We observed lower levels of 25 (OH) 

D in smokers, those with less solar exposure time, with a higher waist-to-height 

ratio and in those with lower levels of DBP. We did not find a statistically 

significant association between vitamin D and CVR.  

Conclusions: We found a high prevalence of vitamin D deficiency in our sample 

of patients with obesity and a significant association with the waist-to-height ratio. 

Despite the evidence that suggests that vitamin D deficiency is associated with 

an increased CVR, we found this association but without statistical significance. 

The measurement of total 25 (OH) D routinely in people with central obesity, can 

help identify those who are at most CVR. 

 

Keywords: vitamin D; cardiovascular risk; obesity; SCORE; metabolic syndrome  
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INTRODUÇÃO 

A vitamina D destaca-se das outras vitaminas por funcionar como uma hormona 

e por ser sintetizada na pele a partir da exposição solar. Existem várias formas 

químicas, mas as duas mais relevantes são a vitamina D2 (ergocalciferol) e a 

vitamina D3 (colecalciferol). A vitamina D2 está presente em plantas, é produzida 

pela radiação UVB do ergosterol e pode ser ingerida através de alimentos 

suplementados ou fortificados. A vitamina D3 é sintetizada, não 

enzimaticamente, pela epiderme humana, através da irradiação do 7-

dehidrocolesterol pelos raios UVB (na faixa de 290-315nm). Pode também ser 

obtida por ingestão alimentar através de fontes alimentares, que são contudo 

limitadas (os óleos de peixe, peixes gordos e ovos são as maiores fontes); pela 

ingestão de alimentos fortificados ou através da suplementação(1, 2).  

 

A vitamina D proveniente de fontes alimentares é incorporada nos quilomicra e 

transportada através do sistema linfático para a circulação venosa. Esta ou a 

obtida pela síntese cutânea é armazenada no tecido adiposo e libertada 

consoante as necessidades do organismo(1). Ambas as formas (vitamina D2 ou 

D3) são biologicamente inativas. Sofrem uma primeira hidroxilação no fígado, 

pela 25-hidroxilase, resultando na formação de 25 (OH) D ou calcidiol. Esta 

forma que se encontra em circulação é um bom indicador do estado em vitamina 

D do indivíduo. De acordo com as necessidades, a 25 (OH) D nas células do 

túbulo renal, sofre outra hidroxilação pela 1-alfa-hidroxilase, produzindo-se a 

1,25 (OH)2 D ou calcitriol, a forma biologicamente ativa. A 1,25 (OH) D tem como 

efeitos o aumento da mineralização óssea, o aumento da absorção intestinal de 

cálcio, a reabsorção tubular e a excreção renais de cálcio. A PTH regula a 

produção desta forma ativa, sendo a sua produção inversamente proporcional à 

quantidade de cálcio ionizado(1, 2).  

 

As ações a nível celular da vitamina D são mediadas por um recetor de 

membrana (VDR), que se encontra em quase todas as células do organismo. 

Também se sabe que vários tecidos e células possuem atividade 1-alfa-

hidroxilase, assim a produção local de 1,25 (OH)2 D pode ser responsável pela 
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regulação de mais de 200 genes. Cerca de 3% do genoma humano é regulado 

direta ou indiretamente pelo sistema endócrino da vitamina D, o que pode 

justificar a sua potencial influência em vários sistemas, nomeadamente o 

cardiovascular, imune, respiratório, endócrino e nervoso(3-5). 

 

O doseamento sérico de 25 (OH) D é o melhor indicador para avaliar o estado 

em vitamina D, por ter uma semivida maior do que a forma ativa (2 a 3 semanas 

vs 4 a 6 horas). Existem vários métodos para o seu doseamento 

(radioimunoensaio, ensaios enzimáticos e cromatografia líquida com 

espetrometria de massa) mas a precisão e exatidão dos mesmos tem-se 

mostrado problemática. Tem-se verificado uma grande variabilidade nos 

métodos e nos resultados entre diferentes laboratórios. A avaliação exata deve 

basear-se no nível total de 25 (OH) D2 e 25 (OH) D3, no entanto alguns 

imunoensaios detetam apenas uma das formas o que, também, pode levar a 

erros de interpretação e classificação clínica (6). 

 

Os níveis séricos adequados de 25 (OH) D são ainda controversos, o Institute of 

Medicine (IOM), defende valores superiores a 20ng/ml como recomendação para 

a saúde óssea, alegando não existir evidência suficiente para outras 

recomendações relativas à saúde não óssea(7, 8). Por outro lado, outros grupos 

de especialistas, nomeadamente a Endocrine Society, defendem valores 

superiores a 30ng/ml(9). 

 

A ingestão alimentar média de vitamina D está abaixo das 200UI, na maioria dos 

países europeus, exceto na Suécia, Finlândia e Noruega, em que a ingestão 

média é superior devido à fortificação de alguns alimentos(10). Dados de estudos, 

nos Estados Unidos da América, reportam níveis de ingestão inferiores às 

recomendações em todos os grupos etários e em ambos os sexos. A mediana 

de ingestão variou de 272-396UI/dia em homens e 160-260UI/dia em 

mulheres(4). Esta ingestão é muito inferior às recomendações de 2010 do IOM, 

referentes às necessidades estimadas de vitamina D: 400UI/dia até ao 1 ano de 

vida; 600UI/dia de 1 aos 70 anos e 800UI/dia a partir dos 70 anos. Estas 

recomendações consideraram apenas os efeitos na saúde óssea(7, 8). De acordo 
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com as recomendações da Endocrine Society, que valorizam também os 

potenciais efeitos da vitamina D na saúde não óssea, as recomendações de 

ingestão variam de 400 a 1000 UI/dia em crianças e adolescentes e de 1500 a 

2000 UI/ dia em adultos(9). 

 

A síntese cutânea de vitamina D, é influenciada negativamente por vários fatores 

como a idade avançada, maior latitude, menor índice de UVB, uso de proteção 

solar, maior pigmentação da pele. Outros fatores podem ainda influenciar a sua 

absorção, metabolismo ou distribuição como alguns fármacos 

(anticonvulsivantes, imunossupressores, antirretrovirais, corticoides) e 

patologias como a obesidade, insuficiência renal e hepática, síndrome nefrótica, 

doenças inflamatórias intestinais e outros quadros de má-absorção. Existem 

assim, alguns grupos populacionais com maior risco de insuficiência ou 

deficiência como: os idosos, os indivíduos institucionalizados ou hospitalizados, 

os de pele escura, obesos, indivíduos que usam diariamente fator de proteção 

solar moderado ou elevado e os indivíduos de países com maior latitude(11). Os 

doseamentos de 25 (OH) D para rastrear deficiência de vitamina D não estão 

recomendados na população em geral, mas apenas para os indivíduos de risco(2, 

5, 9). 

 

A prevalência da deficiência de vitamina D é considerada elevada, sendo 

assumida como um importante problema de saúde pública, que tem vindo a 

aumentar(4). De acordo com estudos realizados na Europa, América do Norte, 

Asia-Pacífico e embora em menor número, na América Latina e África, estima-

se que 6,7% e 37,3% da população tenha deficiência e insuficiência, 

respetivamente (usando os pontos de corte do IOM) e que 88,1% tenha 

insuficiência se utilizarmos os da Endocrine Society(8, 9). Numa revisão sobre o 

estado de vitamina D em várias populações mundiais, apesar de se ter 

observado uma grande variabilidade, mais de um terço dos estudos mostrou 

níveis médios < a 20ng/dL(12). Em Portugal, a prevalência da deficiência é 

relativamente desconhecida e não representativa da população, no entanto 

alguns trabalhos indicam também níveis elevados de deficiência. Numa amostra 

da população do Hospital de Braga, 60% dos indivíduos encontrava-se em 
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deficiência (≤ 20ng/ml); 20,7% em insuficiência (21-29ng/ml) e apenas 18,9% 

com níveis normais (≥30ng/ml)(13). Noutra amostra de indivíduos do Porto, 28,6% 

estava em deficiência, 45,2% em insuficiência e apenas 26,3% apresentava 

níveis adequados(14). Noutro trabalho em mulheres obesas do Porto, 78% 

apresentou deficiência de vitamina D(15). 

 

A deficiência de vitamina D está associada, com clara evidência científica, a 

deficiências na mineralização óssea, que em estados graves leva ao raquitismo 

em crianças e osteomalácea em adultos. Além da relação bem conhecida com 

a homeostasia do cálcio e do fósforo, contribuindo para a manutenção da saúde 

óssea, existe também evidência quanto à importância da vitamina D na redução 

do risco de alguns tipos de fraturas e na melhoria da performance física e força 

muscular (9, 16).  

 

Desde que se conhece que os recetores da vitamina D (VDR) estão presentes 

em inúmeras células (hematopoiéticas, linfócitos, epidérmicas, pancreáticas, 

neurónios, cardiomiócitos, células do músculo liso vascular, endotélio, 

osteoblastos, osteoclastos, epitélio do intestino delgado e células do túbulo 

renal) que a vitamina D tem sido associada a outras funções para além do 

metabolismo ósseo.  

 

São, de fato, múltiplos os estudos que têm vindo a ser desenvolvidos com o 

objetivo de estabelecer uma associação entre os níveis adequados de vitamina 

D e vários parâmetros fisiológicos como a melhoria na resposta imune e 

respiratória e a redução do risco de desenvolvimento de doenças autoimunes 

(esclerose múltipla e DM1)(5, 17). Nas doenças crónicas, a vitamina D tem sido, 

também, extensamente estudada quanto à possível redução na incidência de 

doenças neoplásicas (cancro colo-retal, língua, próstata e mama), 

cardiovasculares (HTA e enfarte agudo do miocárdio), obesidade, DM2, 

degeneração macular e doenças neurológicas (doença de Alzheimer e de 

Parkinson)(5, 17, 18). A sua relação com o risco de mortalidade global ou por 

doença cardiovascular (DCV) também tem sido estudada, parecendo existir uma 
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relação de proteção no risco de mortalidade e na recuperação após enfarte 

agudo do miocárdio(19-22).  

Sendo as DCV das principais causas de morbilidade e mortalidade em todo 

mundo e existindo evidência crescente que sugere que a deficiência de vitamina 

D pode estar associada a um maior RCV, é pertinente conhecer melhor esta 

associação e os possíveis mecanismos envolvidos (23). Os mecanismos pelos 

quais a vitamina D exerce os seus efeitos cardiovasculares não estão ainda 

completamente esclarecidos. São, no entanto apontados os efeitos regulatórios 

no sistema RAA (inibindo a síntese de renina), no controlo glicémico 

(aumentando a sensibilidade e a secreção de insulina), nos efeitos diretos ao 

nível vascular (reduzindo as citocinas pro-inflamatórias e inibindo as 

metaloproteinases)(23-27). 

 

Vitamina D e risco cardiovascular – Evidência Científica 

Em vários trabalhos (27-30), a deficiência de vitamina D tem sido consistentemente 

associada ao aumento do RCV. Em modelos animais, alterações no recetor da 

vitamina D levou a HTA, hipertrofia cardíaca e aterosclerose. Estas evidências 

motivaram o início de vários ensaios randomizados prospetivos de 

suplementação com vitamina D em indivíduos em risco de DCV. Os resultados 

destes estudos poderão ajudar a criar estratégias para a avaliação e tratamento 

da deficiência de vitamina D ao nível clínico e populacional.(31) 

 

Uma meta-análise(32) de 19 estudos prospetivos mostrou uma associação 

inversa entre os níveis de 25 (OH) D e o risco de DCV. No Framingham Offspring 

Study, os indivíduos com níveis de 25 (OH) D < a 15ng/ml apresentaram um 

maior risco de aparecimento de um primeiro evento cardiovascular em 5,4 anos 

(média)(24). No estudo NHANES 2001-2004 a prevalência de doença arterial 

coronária (angina de peito e enfarte do miocárdio) foi maior nos adultos com 

níveis de 25 (OH) D < a 20ng/ml, comparando com os que apresentavam valores 

> a 30ng/ml, ajustando para a idade, raça e género(33, 34). Ajustando para outros 

fatores de risco (IMC, doença renal crónica, HTA, diabetes, ser fumador e 

suplementação com vitamina D) esta associação foi menos acentuada. Quanto 
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à prevalência de enfarte e doença arterial periférica foi também superior nos 

indivíduos com níveis abaixo dos 20ng/ml. 

Contudo, em revisões sistemáticas e meta-análises de estudos de intervenção, 

os resultados têm sido controversos, nem sempre se verificando um efeito 

benéfico nas DCV após a suplementação com vitamina D. Também não se 

verificou um efeito na suplementação nos fatores de RCV (perfil lipídico, glicemia 

e pressão arterial)(35-37). Num dos maiores ensaios publicados, não se observou 

um efeito benéfico no RCV e metabólico quando se aumentavam os níveis 

basais de 23ng/ml de 25 (OH) D para valores superiores a 40ng/ml(38). 

 

Quanto à mortalidade, alguns estudos epidemiológicos sugerem que níveis 

baixos de 25 (OH) D (< 10 a 20ng/ml) se associam a maior mortalidade(19, 20, 39, 

40), noutros trabalhos não se verificou esta associação(41, 42). Poucos estudos 

avaliaram a mortalidade por causa específica. Num estudo prospetivo, com 

dados do estudo NHANES, níveis de 25 (OH) D < a 21ng/ml associaram-se a 

maior mortalidade por todas as causas e à mortalidade por DCV(43). São, no 

entanto, poucos os ensaios randomizados de suplementação que avaliem a 

mortalidade como principal objetivo, o que pode tornar os resultados 

controversos e com limitações importantes(44-46).  

Em resumo, embora estudos observacionais mostrem uma associação entre 

deficiência de vitamina D e risco de HTA e de eventos cardiovasculares, os 

ensaios randomizados ainda são inconclusivos, não estando ainda estabelecida 

uma relação causal entre vitamina D e DCV(17, 47).  

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como principal objetivo estabelecer uma associação entre os 

níveis de vitamina D em adultos obesos e o RCV. Também se pretendeu analisar 

as caraterísticas sociodemográficas, antropométricas e clínicas da amostra; 

identificar a prevalência de deficiência e insuficiência de vitamina D nesta 

população e relacionar os níveis de vitamina D com os respetivos parâmetros 

sociodemográficos, antropométricos e clínicos, nomeadamente os fatores de 

RCV avaliados e síndrome metabólica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Este foi um estudo observacional analítico transversal, que decorreu entre 

setembro de 2015 e fevereiro de 2016, após aprovação pela direção clínica do 

HFAR-L (Hospital das Forças Armadas-Polo Lisboa) - Anexo 1. Todos os 

participantes foram devidamente esclarecidos sobre o estudo, de forma a 

poderem decidir quanto à sua participação. Todos os que aceitaram participar 

assinaram o respetivo consentimento informado (Anexo 2). 

 

A amostra foi de conveniência, correspondendo a adultos com diagnóstico de 

obesidade, seguidos em Consulta de Nutrição e/ou Endocrinologia no HFAR-L. 

Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, com idades entre os 40 e os 64 

anos inclusive, com diagnóstico de obesidade e seguidos na Consulta de 

Endocrinologia e/ou Nutrição do HFAR-L. Decidiu-se que a idade dos indivíduos 

variasse entre os 40 e os 64 anos, uma vez que é o critério para a avaliação do 

RCV, usando a ferramenta SCORE(48), de acordo com a norma da Direção Geral 

de Saúde (DGS)(49). 

 

Por serem fatores que podem influenciar os níveis séricos de vitamina D e/ou o 

RCV, excluíram-se os indivíduos com os seguintes antecedentes ou patologias: 

DCV; DM1 ou DM2 com um ou mais fatores de RCV e/ou lesão dos órgãos alvo; 

doentes com fatores de risco vascular isolados muito elevados (HTA grave - grau 

3 e dislipidemia familiar); insuficiência renal e hepática; síndrome nefrótico; 

patologia autoimune; síndromes de má-absorção (doença de crohn, doença 

celíaca, fibrose quística); antecedentes de cirurgia bariátrica ou intestinal e 

doença oncológica ativa. Também foram excluídos os indivíduos medicados com 

qualquer fármaco ou suplemento com vitamina D ou que interferissem com a 

absorção, metabolismo e/ou excreção de vitamina D (anticonvulsivantes, 

corticosteroides, imunossupressores, antirretrovirais e erva de S. João).  

 

Apenas se incluíram indivíduos com obesidade, por serem considerados 

indivíduos em risco de deficiência de vitamina D e assim se justificar o pedido de 

doseamento de 25 (OH) D no laboratório do HFAR-L. 
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A recolha dos dados realizou-se através de um questionário (Anexo 3) 

constituído por dados sociodemográficos, clínicos, antropométricos, 

bioquímicos, ferramenta de avaliação da atividade física (IPAQ- versão curta)(50) 

e pela ferramenta SCORE para avaliação do RCV a 10 anos(48). 

 

Os dados sociodemográficos e clínicos recolhidos foram: sexo, idade, 

nacionalidade, concelho de residência, nível de escolaridade, hábitos tabágicos, 

fototipo de cor de pele (com uso da escala de Von Luschan(51)); tempo médio 

diário de exposição solar na semana precedente, ingestão média (frequência e 

quantidade ingerida na última semana) de peixes gordos e ovos (tendo sido 

calculada, através da Tabela da Composição de Alimentos(52), a quantidade de 

vitamina D). A medição da PAS e PAD (expressa em mmHg e medida em 

aparelho Dinamap Pro100), presença de diagnósticos de DM2, HTA e 

dislipidemia e respetivo tratamento farmacológico e existência de antecedentes 

familiares de eventos cardiovasculares fatais precoces. A classificação de HTA 

foi categorizada de acordo com as recomendações da Sociedade Europeia de 

Hipertensão e da norma da DGS(53). Para a avaliação da atividade física, utilizou-

se a versão curta do questionário internacional de atividade física (IPAQ- versão 

curta). Após a sua avaliação e de acordo com os equivalentes metabólicos de 

atividade física semanal, estratificou-se a amostra de acordo com as categorias 

de atividade física: baixa, moderada e elevada (50). 

 

Quanto aos dados antropométricos foram avaliados: o peso (em kg), a altura (em 

metros, com uso de estadiómetro eletrónico SECA) e o PC (em cm). As 

avaliações foram realizadas seguindo a metodologia recomendada(54). O peso e 

a altura foram considerados para o cálculo do índice de Quetelet ou IMC, através 

da divisão do peso (em kg) pela altura (em m2), para se categorizar a amostra 

por classes de obesidade, segundo a OMS(55). A medição do PC permitiu a 

classificação de obesidade abdominal, de acordo com os critérios do ATP III (PC 

≥102 em homens e ≥ 88 em mulheres)(56) e da IDF (PC ≥94 em homens e ≥ 80 

em mulheres)(57). Foi ainda calculado o índice PC/altura, por se considerar um 
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bom indicador na avaliação da gordura visceral, considerando-se o ponto de 

corte ≥ 0,5 como indicador de maior risco cardiometabólico(58, 59). 

 

A MG em % foi avaliada (por bioimpedância) com a utilização da Tanita Body 

Composition Analyzer Type BC-418HA. Esta foi realizada com o indivíduo nas 

seguintes condições: em jejum ou sem ingestão alimentar (incluindo líquidos) 

nas últimas 4 horas e sem ingestão de álcool e prática de exercício físico nas 

últimas 12 horas. 

 

Os dados bioquímicos foram avaliados por colheita de amostra de sangue em 

jejum (de pelo menos 12 horas), sendo a sua análise realizada no laboratório de 

análises clínicas do HFAR-L. Efetuaram-se os doseamentos séricos de: 25(OH) 

D total (por determinação imunoenzimática pela técnica ELFA- Enzyme Linked 

Fluorescent Assay, glicemia, HbA1C, CT, c-HDL, TGs, cálcio, fósforo, PTH e 

creatinina. Os valores laboratoriais de referência para a 25 (OH) D total são: 

<30ng/mL deficiência; 30-100ng/mL desejável e > 100ng/mL risco de toxicidade. 

O limite mínimo de deteção laboratorial é de 8,1ng/mL, pelo que se considerou 

o valor de 4ng/mL (o valor médio) naqueles indivíduos cujo doseamento foi 

inferior a 8,1ng/mL. Os valores obtidos de 25(OH) D total foram categorizados, 

de acordo com os pontos de corte do IOM (deficiência <20ng/mL 25(OH) D) e da 

Endocrine Society (deficiência <20ng/mL 25(OH)D; insuficiência 21-29ng/mL e 

suficiência ≥30ng/mL)(8, 9). Os valores de referência laboratoriais para os 

restantes parâmetros doseados encontram-se descriminados no Anexo 3. 

 

Os doseamentos de glicemia, CT, c-HDL e TGs (e a medição do PC 

anteriormente referido) foram também categorizados de forma a se poder definir 

e classificar a prevalência de síndrome metabólica na amostra, pelos critérios do 

ATPIII(60) e da IDF(61). 

 

A avaliação do RCV realizou-se com recurso à ferramenta SCORE(48). Tendo 

sido assim, avaliada a probabilidade de ocorrer um evento cardiovascular fatal a 

10 anos, considerando as populações com baixo risco, onde se inclui a 
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população portuguesa, de acordo com as recomendações da European Society 

of Cardiology, da European Atherosclerosis Society e da Norma 005/2013 da 

DGS. A aplicação desta ferramenta tem em consideração os seguintes 

parâmetros: idade, sexo, hábitos tabágicos, PAS e CT. Para indivíduos com 

DM2, com história familiar de DCV fatal precoce e para o cálculo do RCV global 

(fatal e não fatal) os valores de score são devidamente ajustados. A ferramenta 

considera: baixo risco para scores <1%; risco moderado para scores de 1-5%; 

risco elevado para scores de 5-10% e muito elevado para scores ≥ 10% (48, 49, 62).  

 

Análise Estatística 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com recurso ao programa SPSS, 

versão 23.0.0.0 para o Windows. 

 

Na análise descritiva foram calculadas médias, mínimos e máximos e desvios-

padrão (dp) das variáveis contínuas e as frequências das variáveis nominais e 

ordinais. A normalidade das distribuições das variáveis contínuas foi avaliada 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis idade, peso, IMC, MG, 

PC, PAS, PAD, 25 (OH) D, CT, c-HDL, TGs, cálcio, fósforo, PTH e creatinina 

apresentavam distribuição próxima da Normal, enquanto que para as restantes 

variáveis contínuas tal não se verificou. 

 

Para comparar 2 amostras independentes, aplicou-se o teste t de Student para 

comparar as médias e o teste Mann-Whitney para comparar as ordens médias. 

De forma a avaliar o grau de associação entre pares de variáveis contínuas ou 

ordinais calcularam-se coeficientes de correlação de Pearson (quando ambas as 

variáveis eram contínuas e seguiam distribuição normal) e Spearman (nos 

restantes casos). 

 

Considerou-se um nível de significância de 0,05. 
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RESULTADOS 

Caraterização da Amostra 

 

1) Sociodemográfica: 

Foram incluídos 31 indivíduos, com idades compreendidas entre os 40 e os 64 

anos e com diagnóstico de obesidade, tendo em conta os critérios de seleção 

utilizados.  

A maioria era do sexo masculino; todos tinham nacionalidade portuguesa e 

96,8% eram residentes na área metropolitana de Lisboa. Nesta amostra, 32,3% 

tinha o ensino secundário completo e 41,9% níveis baixos de atividade física. A 

maioria (67,7%) dos indivíduos era militar (38,7% do ramo Marinha, 19,4% do 

Exército e 9,7% do ramo Força Aérea). Os restantes eram agentes militarizados 

(GNR e PSP, 16,3%) e familiares civis (16,3%). 

 
A cor de pele média da amostra, segundo a escala de Von Luschan, foi de 11,7 

(fototipo III) e quase todos os indivíduos (83,9%) se enquadravam neste tipo de 

cor de pele: intermédia; europeu de pele escura ou caucasiano médio. Pouco 

mais de metade da amostra (58,1%) referiu ter tido exposição solar na cara. A 

grande maioria (93,5% e 77,4%) referiu não ter tido exposição nas pernas e 

braços, respetivamente e nenhum dos indivíduos mencionou ter tido qualquer 

exposição solar no tronco. Apenas 3 indivíduos relataram o uso de proteção solar 

(fator 50). 

 

A ingestão média semanal de peixe gordo e ovos foi respetivamente de 167g e 

130g (correspondentes a cerca de 668UI e 520UI de vitamina D).  

 

Nas tabelas 1 e 2 encontram-se sumarizadas as caraterísticas 

sociodemográficas da amostra. 
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Tabela 1 - Caraterização Sociodemográfica da Amostra - variáveis 

quantitativas 

  

Média 
Desvio 
Padrão 

Idade (anos) 52,4 6,7 

Tipo cor de pele 11,7 1,6 

Tempo de exposição solar (h:min) 0:41 1:08 

Ingestão Peixe (g/sem) 167 119 

Ingestão ovos (g/sem) 130 96 

 
 

Tabela 2 - Caraterização Sociodemográfica da Amostra - variáveis qualitativas 

 
 

 
n 

 
     % 

 

SEXO 

Feminino 

Masculino 

7 
24 

22,6 
77,4 

ESCOLARIDADE 

1º Ciclo (1º ao 4º Ano) 2 6,5 

2º Ciclo (5º ao 6º Ano) 5 16,1 

3º Ciclo (7º ao 9º Ano) 4 12,9 

10º Ano 0 0,0 

11º Ano 6 19,4 

12º Ano 10 32,3 

Superior 4 12,9 

FOTOTIPO COR PELE 

Tipo II 
Tipo III 

Claro 
Intermédio; caucasiano médio 

5 
26 

16,1 
83,9 

EXPOSIÇÃO SOLAR CARA  

Não 

Sim 

13 
18 

41,9 
58,1 

EXPOSIÇÃO SOLAR BRAÇOS  

Não 

Sim 

24 
7 

77,4 

22,6 

ATIVIDADE FÍSICA (categoria IPAQ) 

Baixa 13 41,9 

Moderada 11 35,5 

Alta 7 22,6 
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2) Antropométrica, Clínica e Bioquímica: 

O IMC médio foi de 37,4kg/m2
 e a amostra estava distribuída, uniformemente 

pelas 3 classes de obesidade, de acordo com o IMC. A percentagem média de 

massa gorda foi 35,2% (45,4% nas mulheres e 32,2% nos homens). O PC médio 

foi de 112cm nas mulheres e de 120cm nos homens. A razão média PC/altura 

foi de 0,698. A maioria da amostra não apresentava antecedentes familiares de 

morte precoce por DCV, não era fumadora, tinha diagnóstico de DM2, 

dislipidemia e HTA (a maioria com HTA de grau 1 e nenhum com HTA de grau 

3). Quanto aos níveis de 25 (OH) D, o seu valor médio foi de 15,6ng/mL, estando 

93,6% da amostra com valores de vitamina D abaixo de 30ng/mL. Apenas dois 

indivíduos apresentaram valores considerados suficientes de vitamina D. Nas 

tabelas 3 a 5 estão expressos os resultados referentes aos dados 

antropométricos, clínicos e bioquímicos da nossa amostra. 

 
Tabela 3- Caraterização Antropométrica, Clínica e Bioquímica - variáveis 

quantitativas 

 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

Peso (kg) 107,7 17,7 72,7 146,0 

Altura (cm) 169,7 9,1 141,0 182,0 

IMC (kg/m²) 37,4 5,1 30,0 48,6 

MG (%) 35,2 7,0 24,8 51,1 

PC (cm) 118,0 11,6 96,0 145,0 

PC/altura 0,698 ,0699 ,600 ,828 

PAS (mmHg) 140 14 105 165 

PAD (mmHg) 86 8 65 107 

25 (OH) D (ng/mL) 15,6 8,1 4,0 31,6 

Colesterol Total (mg/dL) 180 32,9 105 241 

c-HDL (mg/dL) 43 11,9 22 71 

Triglicerídeos (mg/dL) 160 81 50 453 

Glicemia (mg/dL) 112 20 80 164 

A1C (%) 6,35 0,74 5,0 8,1 

Cálcio (mg/dL) 9,75 0,36 8,9 10,6 

Fósforo (mg/dL) 3,31 0,57 1,94 4,52 

PTH (mg/dL) 69,8 29,02 15,7 127,0 

Creatinina (mg/dL) 0,92 0,18 0,60 1,30 

RCV Fatal (%) 4,2 4,9 0,4 21,4 

RCVGlobal (%) 13,1 14,6 1,1 64,3 
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Tabela 4 - Caraterização Antropométrica e Clínica – variáveis qualitativas 

 

Variáveis n % 

CLASSES IMC (Kg/m2) 

[30;35[ Obesidade classe 1 10 32,3 
[35;40[ Obesidade classe 2 11 35,5 
≥40 Obesidade classe 3 10 32,3 
PC (cm) 

♀: [80;88 [ e ♂: [94;102[ IDF 1 3,2 
♀ ≥ 88, ♂ ≥ 102 ATP III e IDF 30 96,8 
FUMADOR 

Não 
Sim 

26 
5 

83,9 

16,1 

DIAGNÓSTICO DE DM2 

Não 
Sim 

12 
19 

38,7 
61,3 

MEDICAÇÃO PARA DM2 

Não 
Sim 

13 
18 

41,9 
58,1 

DIAGNÓSTICO DE HTA 

Não 
Sim 

11 
20 

35,5 
64,5 

MEDICAÇÃO PARA HTA 

Não 
Sim 

12 
19 

38,7 
61,3 

DIAGNÓSTICO DE DISLIPIDEMIA 

Não 
Sim 

11 
20 

35,5 
64,5 

MEDICAÇÃO PARA DISLIPIDEMIA 

Não 
Sim 

16 
15 

51,6 
48,4 

PAS/PAD (mm/Hg) 

<120/80 Normal/Baixa 2 6,5 

[120;130[ / [80;85[ Normal 3 9,7 

[130;140[ / [85;90[ Normal Alta 5 16,1 

[140;160[ / [90;100[ HTA grau 1 19 61,3 

[160;180[ / [100;110[ HTA grau 2 2 6,5 
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Tabela 5 - Caraterização Bioquímica – variáveis qualitativas 

 

Variáveis  n % 

25 (OH) D (ng/mL) 

<20  Deficiência 22 71,0 

[20;30[ Insuficiência 7 22,6 

[30;100] Suficiente 2 6,5 
 

Colesterol Total (mg/dL) 

 
[90;190[ 17 54,8 

[190;200[ 4 12,9 

[200;240[ 9 29,0 

>240 1 3,2 
 

c-HDL (mg/dL) 

 
♀ < 50; ♂ < 40 16 51,6 

♀≥50; ♂ ≥ 40 15 48,4 
 

TGs (mg/dL) 

< 150 16 51,6 

≥ 150 15 48,4 

Glicemia (mg/dL) 

< 100 10 32,3 

[100; 110[ 9 29,0 

[110; 125] 4 12,9 

> 125 8 25,8 
 

A1c (%) 

< 6.5 20 64,5 

≥ 6.5 11 35,5 

Cálcio (mg/dL) 

[8.1; 10.4] 30 96,8 

> 10.4 1 3,2 

Fósforo (mg/dL) 

< 2.7 5 16,1 

[2.7; 4.5] 25 80,6 

> 4.5 1 3,2 

PTH (mg/dL) 

[15; 68.3] 17 54,8 

> 68.3 14 45,2 

Creatinina (mg/dL) 

< 0.7 1 3,2 

[0.7; 1.2] 29 93,5 

> 1.2 1 3,2 
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Na tabela 6, estão expressas as prevalências de síndrome metabólica e do RCV 

na nossa amostra.  

 

Tabela 6 - Caraterização Clínica – Síndrome Metabólica e Risco Cardiovascular 

 

Variáveis  n % 

SÍNDROME METABÓLICA (Critérios ATPIII) 

 

Não 
Sim 

  

3 
28 

9,7 
90,3 

SÍNDROME METABÓLICA (Critérios IDF) 

 
Não 
Sim 

 
2 

29 

 
6,5 

93,5 

RCV Fatal (%) 

< 1 Baixo 7 22,6 

[1; 5] Moderado 17 54,8 

[5; 10[ Elevado 3 9,7 

>= 10 Muito Elevado 4 12,9 

RCV Global (%) 

 
[1; 5] Moderado 11 35,5 

[5; 10[ Elevado 8 25,8 

>= 10 Muito Elevado 12 38,7 
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Na tabela 7, podemos observar que os níveis mais baixos de 25 (OH) D são em 

fumadores e nos indivíduos sem exposição solar.  

 

Tabela 7- Comparação dos níveis de 25 (OH) D entre grupos das variáveis  

 

 25 (OH) D 

n Média 
Desvio 

Padrão 
p 

Sexo F 7 12,4 9,9 
0,241 

M 24 16,5 7,5 

Fumador Não 26 16,9 8,0 
0,036 

Sim 5 8,9 4,6 

Exposição Cara 

 

Não 13 12,9 8,2 0,118 

Sim 18 17,5 7,7 

Exposição Braços 

 

Não 24 14,6 7,7 0,201 

Sim 7 19,0 9,2 

DM2 Não 12 15,9 7,8 0,867 

Sim 19 15,4 8,5 

HbA1C <6,5% 20 16,7 8,8 0,321 

≥6,5% 11 13,6 6,6 

HTA Não 11 16,5 7,5 0,624 

Sim 20 15,0 8,6 

Dislipidemia Não 11 16,9 6,4 0,481 

Sim 20 14,8 8,9 

S. Metabólica (ATPIII) Não 3 14,9 9,7 0,879 

Sim 28 15,6 8,1 

S. Metabólica (IDF) Não 2 20,3 3,1 0,402 

Sim 29 15,2 8,3 

Teste t de Student 
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Na tabela 8, verificamos que os homens e os fumadores apresentaram maior 

RCV fatal.  

 

Tabela 8- Comparação do RCV entre grupos das variáveis. 

 

  RCV fatal RCV global 

n Média Desvio 

Padrão 

p Média Desvio 

Padrão 

p 

Sexo F 7 1,4 1,3 0,021 5,7 5,1 0,098 

M 24 5,1 5,3 15,2 15,8 

Fumador Não 26 3,1 3,1 0,041 9,8 9,5 0,053 

Sim 5 10,0 8,1 30,1 24,4 

Exposição 

Cara 

Não 13 4,7 6,2 0,689 14,8 18,3 0,968 

Sim 18 3,9 3,9 11,8 11,6 

Exposição 

Braços 

Não 24 4,4 5,1 0,479 13,7 15,3 0,395 

Sim 7 3,7 4,2 10,9 12,6 

DM2 Não 12 1,6 1,6 0,004 5,3 5,1 0,004 

Sim 19 5,9 5,5 17,9 16,5 

HbA1C <6,5 20 3,7 4,2 0,409 11,7 12,4 0,386 

≥6,5 11 5,2 6,1 15,6 18,3 

HTA Não 11 4,0 6,1 0,342 12,29 18,1 0,364 

Sim 20 4,4 4,3 13,48 12,7 

Dislipidemia Não 11 2,5 1,9 0,283 7,6 5,9 0,173 

Sim 20 5,2 5,7 16,1 17,0 

S. Metabólica (ATPIII) Não 3 1,6 1,4 0,285 5,0 3,9 0,256 

Sim 28 4,5 5,1 13,9 15,0 

S. Metabólica (IDF) Não 2 2,2 1,4 0,748 6,5 4,1 0,574 

Sim 29 4,4 5,0 13,5 14,9 

Teste de Mann-Whitney 
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Na tabela 9, mostram-se as correlações encontradas entre os níveis de 25 (OH) 

D e o RCV fatal e global com as variáveis em estudo. Os níveis de 25 (OH) 

associam-se com o tempo de exposição solar, o índice PC/altura e a PAD. O 

RCV fatal e global associa-se aos indivíduos mais velhos, com DM2, com 

maiores valores de PAS e creatinina e naqueles com maior número de critérios 

para síndrome metabólica. 

 

Tabela 9- Correlações entre aos níveis de 25 (OH) D e o RCV fatal e global 

com as variáveis em estudo. 

  
  

 Níveis de 25 (OH) D RCV Fatal RCV Global 

R ou ρ p ρ p ρ P 

Idade R=-0,250 0,175 0,711 <0,001 0,764 <0,001 

Escolaridade ρ= 0,157 0,400 -0,308 0,092 -0,336 0,064 

Tempo de exposição solar ρ=0,361 0,046 -0,016 0,931 -0,081 0,664 

Tipo cor pele ρ=-0,170 0,361 -0,180 0,332 -0,186 0,317 

Ingestão Peixe (g/sem) ρ=0,023 0,904 -0,229 0,216 -0,248 0,178 

Ingestão Ovos (g/sem) ρ=0,116 0,534 0,114 0,541 0,069 0,714 

 

Peso R=-0,001 0,996 -0,006 0,973 -0,064 0,733 

Altura ρ=0,262 0,155 0,203 0,275 0,115 0,537 

IMC R=-0,266 0,148 -0,030 0,873 -0,028 0,880 

MG R=-0,312 0,088 -0,207 0,265 -0,119 0,525 

PC R=-0,234 0,205 0,204 0,272 0,172 0,355 

PC/altura R=-0,424 0,017 0,082 0,660 0,110 0,554 

 

PAS R= 0,315 0,085 0,437 0,014 0,424 0,017 

PAD R= 0,531 0,002 -0,086 0,646 -0,128 0,494 

25 (OH) D --- --  -0,149 0,423 -0,210 0,256 

Colesterol T R= -0,146 0,434 -0,242 0,189 -0,251 0,173 

c-HDL R=  0,076 0,684 -0,096 0,607 -0,052 0,779 

Triglicerideos R= -0,264 0,151 -0,196 0,290 -0,211 0,255 

Glicemia ρ= -0,001 0,994 0,076 0,684 0,049 0,793 

HBA1C R= -0,134 0,472 0,182 0,328 0,205 0,269 

Cálcio R=  0,037 0,842 0,142 0,447 0,140 0,451 

Fósforo R=  0,098 0,600 -0,036 0,846 -0,043 0,818 

PTH R=  0,015 0,937 -0,230 0,213 -0,220 0,234 

Creatinina R= -0,062 0,741 0,368 0,042 0,333 0,067 

 

Nº critérios S. Metabólica (ATPIII) ρ=-0,166 0,372 0,444 0,012 0,456 0,010 

Nº critérios S. Metabólica (IDF) ρ=-0,190 0,306 0,368 0,042 0,371 0,040 

IPAQ ρ= 0,137 0,464 -0,226 0,222 -0,211 0,250 

RCV Fatal ρ=-0,149 0,423 --- ---  0,988 <0,001 

RCV Global ρ=-0,210 0,256 0,988 <0,001 --- ---  

Correlação de Pearson (R) e de Spearman (ρ) 
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DISCUSSÃO  

A elevada prevalência de deficiência de vitamina D, a ausência de rastreio por 

rotina em grupos de risco, como os obesos, e a potencial associação existente 

entre vitamina D e o RCV(1), motivaram a realização do presente estudo. Existem 

poucos dados e não representativos da população portuguesa que avaliassem 

a prevalência de deficiência em vitamina D e ainda nenhum procurou verificar a 

existência de uma associação com os fatores de RCV e o próprio RCV. 

 

Hilger J e col (12) numa revisão recente, demonstraram bem a elevada 

prevalência de deficiência de vitamina D a nível global, referindo que um terço 

dos estudos analisados apresentou níveis médios de 25 (OH) D inferiores a 

20ng/dL. Em Portugal, os dados são poucos e não representativos da população, 

no entanto no trabalho de Santos MJ e col (13), 60,0% e 20,7% da amostra tinha 

deficiência (<20ng/dL) e insuficiência (<30ng/dL) de vitamina D, respetivamente. 

No trabalho de Neves A e col (15), em mulheres obesas, 78% tinha deficiência  de 

vitamina D. No nosso estudo, encontrámos resultados semelhantes, o valor 

médio de 25 (OH) D foi de 15,6ng/dL e 71,0% encontrava-se em deficiência e 

22,6% em insuficiência de vitamina D. 

 

A exposição solar e o índice de UVB influenciam os níveis de vitamina D(1). 

Observámos na nossa amostra, como seria espectável, uma associação positiva 

entre vitamina D e o tempo de exposição solar. Os doseamentos de 25 (OH) D 

foram efetuados maioritariamente entre novembro e janeiro, meses em que o 

índice de radiação UVB é menor e portanto também menor a síntese cutânea.  

 

Existem fatores como a obesidade que podem predispor a uma maior deficiência. 

Uma maior adiposidade aumenta o sequestro de vitamina D pelo tecido adiposo 

diminuindo assim a sua disponibilidade (63). Quando se comparam grupos de 

obesos e normoponderais, verifica-se que a deficiência de vitamina D é superior 

nos indivíduos obesos (88% vs 31%)(64). Na nossa amostra foram incluídos 

apenas indivíduos com obesidade, o que pode justificar apenas 2 pessoas terem 

níveis adequados de 25 (OH) D. Além disso, Wortsman e col(63) demonstraram 
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que o aumento dos níveis de 25 (OH) D pela exposição solar em obesos era 

cerca de 57% menor do que em indivíduos normoponderais.  

 

No estudo de Kramkowska M e col(65) verificou-se uma correlação inversa entre 

vitamina D e os indicadores antropométricos e os componentes da síndrome 

metabólica. De acordo com Ashwell e Gibson(59), o índice PC/altura (comparado 

com o IMC, PC e PC/Panca) correlaciona-se melhor com os vários fatores de 

risco para DCV. Na nossa amostra observámos uma associação inversa entre 

vitamina D e o índice PC/altura (p= 0,017) e tendencialmente níveis menores de 

25 (OH) D quanto mais elevados o peso, IMC, MG, PC (p> 0,05). Aparentemente, 

quanto maior a deposição de gordura abdominal menor a concentração de 25 

(OH) D na nossa amostra.  

 

Alguns estudos (65-67), verificaram ainda uma associação negativa entre 

deficiência de vitamina D e o número de critérios da síndrome metabólica. 

Existem no entanto, outros trabalhos (68, 69) onde esta relação não se verificou 

em indivíduos com excesso de peso. Por outro lado, Kramkowska M e col(65) 

verificaram também um maior risco de alterações metabólicas com níveis 

elevados de PTH. No nosso trabalho, (em que quase toda a amostra 

apresentava síndrome metabólica) tendencialmente os níveis de vitamina D 

eram mais baixos quanto maior o número de critérios da síndrome metabólica, 

mas não se estabeleceu uma associação estatisticamente significativa.  

 

Apesar da associação inversa entre vitamina D e a PTH estar bem documentada 

e ser biologicamente justificada (1), nem sempre se verifica esta associação(70, 

71). No estudo de Shibli-Rahhal (71) menos de metade da amostra com défice de 

vitamina D tinha a PTH aumentada e após a correção do défice, apenas 50% 

normalizou os valores de PTH inicialmente elevados. Na nossa amostra, os 

resultados foram semelhantes a este estudo: a PTH encontrava-se aumentada 

em apenas 45,2% dos indivíduos em deficiência de vitamina D. Possíveis 

justificações para este fato podem ser a variabilidade individual ou a eventual 
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ingestão elevada de cálcio, não sendo necessário o mecanismo compensatório 

do aumento de PTH para a normalização dos valores de cálcio (72). 

 

De acordo com os dados da maioria dos estudos observacionais (27-30) tem-se 

verificado uma associação entre deficiência e insuficiência de vitamina D e maior 

RCV. Na meta-análise de Wang e col (32) verificou-se uma associação inversa 

entre os níveis de 25 (OH) D e o risco de DCV. No Framingham Offspring Study, 

os indivíduos com níveis de 25 (OH) D inferiores a 15 ng/ml apresentaram um 

maior risco de aparecimento de um primeiro evento cardiovascular em 5,4 anos 

(24). No estudo NHANES 2001-2004 a prevalência de doença arterial coronária 

foi superior nos adultos com níveis de 25 (OH) D inferiores a 20 ng/ml, 

comparando com os que apresentavam valores superiores a 30ng/ml (33, 34). 

Contrariamente à maioria dos resultados de estudos observacionais, no nosso 

trabalho não se verificou uma associação estatisticamente significativa entre os 

níveis de 25 (OH) D e o RCV. O cálculo do RCV no nosso estudo, foi efetuado 

através da ferramenta SCORE, que não é ajustada para a medicação de acordo 

com a sua metodologia. Este aspeto pode ter influenciado os resultados, dado 

que a maioria dos indivíduos em estudo com HTA e dislipidemia estavam 

medicados e o valor absoluto obtido de CT e PA (contabilizado na fórmula do 

cálculo) estar influenciado pela medicação do doente. De acordo com Joint 

British Societies(73), nos doentes medicados para HTA deve-se considerar o valor 

160mmHg de PAS e nos medicados para a hipercolesterolemia o valor 240mg/dL 

de CT.  

 

A revisão de Mozos e col (27) explica a eventual relação da vitamina D com a PA, 

referindo que a maioria dos estudos observacionais têm mostrado correlações 

inversas entre vitamina D e PAS/PAD. No nosso trabalho, além da correlação 

ser no sentido contrário, apenas foi significativa para a PAD (p<0,002). Uma 

possível justificação para este resultado poderá ser a influência da terapêutica 

antihipertensora, uma vez que verificámos que os valores mais baixos (< 80mHg) 

de PAD correspondiam a hipertensos medicados e com níveis muito baixos de 

25 (OH) D. 
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Consideramos o tamanho da amostra a maior limitação neste estudo. Dados os 

diversos critérios de exclusão que estabelecemos e os custos associados ao 

doseamento de 25 (OH) D, tornou-se mais difícil a inclusão de um maior número 

de indivíduos. Também, sendo os obesos considerados em risco para deficiência 

de vitamina D, justificam-se assim clinicamente os doseamentos efetuados. Na 

avaliação do RCV a ferramenta escolhida não considera a medicação. Porém, 

não se estudou separadamente estes indivíduos devido ao reduzido tamanho da 

amostra. Assumimos deste modo, os nossos resultados como preliminares, 

pretendendo-se continuar a recolha futura de dados. 

 

Considerações Finais 

Verificámos uma elevada prevalência de deficiência de vitamina D na nossa 

amostra de indivíduos obesos e uma associação significativa com o índice 

PC/altura. Tendo em consideração que este índice se correlaciona melhor com 

adiposidade visceral (comparativamente com outros indicadores 

antropométricos), poderá não só a quantidade de gordura corporal mas antes a 

sua distribuição ter uma melhor associação com o défice de vitamina D.  

 

O excesso de gordura visceral é considerado um importante indicador de risco 

cardiometabólico. A deficiência de vitamina D tem sido associada a um maior 

RCV, sendo considerada também um indicador de RCV, apesar de no nosso 

estudo termos encontrado essa associação mas sem significado estatístico.  

 

Parece-nos, assim, pertinente o doseamento de 25 (OH) D total por rotina, nos 

indivíduos com obesidade central. Para tal, é essencial padronizar a técnica de 

doseamento da 25 (OH) D e utilizar valores de corte consensuais para definir 

insuficiência e deficiência de vitamina D.  
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Anexos 

Anexo 1 – Aprovação da realização do estudo no HFAR-L
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Anexo 2 – Formulário de Consentimento Informado 
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Anexo 3 – Questionário de Recolha de Dados 

 

 

Nº HFAR__________    ID_______     Data ____/____/________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dados Sociodemográficos e Clínicos 

Sexo: Feminino □  Masculino □  Idade ____anos     

 

Nacionalidade _________________ Concelho residência______________________ 

 

Escolaridade: Básico: 1º ciclo (1º-4ºA)□ 2º ciclo (5º e 6º A)□3º ciclo (7º-9ºA)□ 

  Secundário: 10º A □ 11º A□ 12º A□ 

  Superior: □ 

Profissão ___________________________________________________________________  

Zonas expostas ao sol (S ou N):  Cara□ Braços□ Pernas□ Tronco□ 

 

Média de exposição solar nas 2 últimas semanas: ________ min/dia 

Uso de proteção solar:  1S □0N□  Nº fator proteção solar: ____________ 

Ingestão de:     Nº X/sem Quantidade (g) 

Peixes gordos  ________ __________ 

Ovos    ________ __________ 

Cereais suplementados:     ________ __________ 

Fumador:  S□ N□  DM2: N□        S□  Medicada:  N□        S□ 

HTA: N□        S□  Medicada:  N□        S□ 

Dislipidemia: N□        S□  Medicada:  N□        S□  

Hx familiar precoce DCV fatal:  N□        S□ 

Hx familiar precoce morte por DCV: 0N□        1S□ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Historia familiar DCV prematura:0N□1S□Grau Parentesco ________ Idade ____A 

 

QUESTIONÁRIO DE RECOLHA DE DADOS 
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Parâmetro Resultado Parâmetro Resultado 

25(OH) D  TGs  

Glicemia  Creatinina  

HbA1C  Cálcio  

CT  Fósforo  

HDL  PTH  

 

VALORES LABORATORIAIS DE REFERÊNCIA: 

25(OH)D Total (ng/mL) Desejável: 30-100 Deficiência < 30 Risco Toxicidade >100 

Glicemia (mg/dL) Normal: <100 Alterada:100-125 DM2: >125 (2x) 

HbA1C (%) Normal: < 6,5 DM2: ≥ 6,5  

Colesterol Total (mg/dL) Normal: 90-200 Risco Moderado: 200-240 Risco Elevado: >240 

c-HDL (mg/dL) Normal: > 55 Risco Moderado: 35-55 Risco Elevado: <35 

Triglicerideos (mg/dL) Normal: 40-160 Elevado: > 160  

Creatinina (mg/dL) Normal: 0,7-1,2 Elevado: >1,2  

Cálcio (mg/dL) Normal: 8,1-10,4 Elevado: >10,4 Baixo: < 8,1 

Fósforo (mg/dL) Normal: 2,7-4,5 Elevado: > 4,5 Baixo: < 2,7 

PTHi (mg/dL) Normal: 15-68,3 Elevado: >68,3 Baixo: < 15 

 

Tipo Escala de Von 
Luschan 

Descrição da Pele  

I 1-5 Muito claro  
II 6-10 Claro  
III 11-15 Intermédio; europeu de pele escura ou caucasiano médio  
IV 16-20 Mediterrâneo ou Escura média  
V 21-28 Escuro, marrom ou Pardos  
VI 29-36 Muito escura ou Pretos  

II. Escala Fototipo Cor Pele 

Peso ____kg  Altura ____m       IMC ___kg/m2    PC _______cm 

Massa Gorda  ______%             PAS ______mm Hg/PAD ______mm Hg 

IV. Dados Bioquímicos 

III. Dados Antropométricos e Pressão Arterial 

V. Questionário de Avaliação da Atividade Física - Versão Curta 
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Este questionário permite perceber o seu nível de atividade física.  

As perguntas correspondem ao tempo que despendeu em atividade física na ÚLTIMA 

SEMANA. As atividades físicas incluem: atividades que faz no trabalho, para se 

deslocar de um lugar a outro, em lazer, desporto/exercício ou como parte das suas 

atividades em casa domésticas. As suas respostas são MUITO importantes. Por favor 

responda a cada questão mesmo que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua 

participação! 

 

Para responder às questões é importante saber que: 
 
- Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço físico 
e que fazem respirar MUITO mais depressa que o normal. 
 
- Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 
que fazem respirar UM POUCO mais depressa que o normal. 
 
Para responder as perguntas pense apenas nas atividades que realiza durante pelo 
menos 10 minutos contínuos de cada vez. 
 
 
 
IPAQ1. 
Quantos dias da última semana CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em 

casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, 

por prazer ou como forma de exercício?  

 

NºDIAS______/ SEMANA  □NENHUM 

 

 

IPAQ2. 

Nos dias em que caminhou, pelo menos 10 minutos contínuos, quanto tempo no total 

despendeu caminhando por dia? 

 

HORAS: ______ MINUTOS: _______ 
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IPAQ3.  

Quantos dias da última semana, realizou atividades MODERADASde pelo menos 10 

minutos contínuos, como por exemplo pedalar levemente na bicicleta, nadar, dançar, 

fazer ginástica aeróbica leve, jogar vólei recreativo, carregar pesos leves, trabalhos 

domésticos, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer 

atividade que fez aumentar MODERADAMENTE sua respiração ou os batimentos 

do coração. (POR FAVOR NÃOINCLUA CAMINHADA) 

Nº DIAS ______/ SEMANA  □NENHUM 

 

IPAQ4.  

Nos dias em que fez essas atividades moderadas, de pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total despendeu por dia? 

 

HORAS: ______ MINUTOS: _______ 

 

IPAQ5. Quantos dias da última semana realizou atividades VIGOROSAS, de pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer trabalhos domésticos pesados 

em casa, no quintal ou no jardim, carregar pesos pesados ou qualquer atividade que fez 

aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração. 

Nº DIAS ______/ SEMANA  □NENHUM 

 

 

IPAQ6. 

Nos dias em que fez essas atividades vigorosas, pelo menos 10 minutos contínuos, 

quanto tempo no total despendeu por dia? 

 

HORAS: ______ MINUTOS: _______ 

 

As últimas questões são sobre o tempo que permanece SENTADO todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante o tempo livre. Isto inclui o tempo 

sentado estudando, enquanto descansa, a visitar um amigo, a ler, sentado ou deitado a 

ver TV.  

Não inclua o tempo gasto sentando durante transportes públicos. 

 

IPAQ7.  

Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

HORAS: ______ MINUTOS: _______ 

 

IPAQ8.  

Quanto tempo no total gasta sentado durante um dia de fim-de-semana? 

HORAS: ______ MINUTOS: _______ 
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NÍVEIS DE RISCO 
FATAL SCORE 

SCORE 
(baixo risco) 

Se DM Se Hx familiar de 
DCV fatal precoce 

I. Risco Muito Elevado ≥ 10% 
 

 
 

♂x 3  ♂x 2  

♀x 5  ♀x 1,7  

II. Risco Elevado ≥ 5-10% 

 ♂x 3  ♂x 2  

♀x 5  ♀x 1,7  

III. Risco Moderado ≥ 1-5% 

 ♂x 3  ♂x 2  

♀x 5  ♀x 1,7  

IV. Baixo Risco < 1% 

 ♂x 3  ♂x 2  

♀x 5  ♀x 1,7  

 

RCV FATAL RCV GLOBAL (FATAL + NÃO FATAL) 

♂  ♂ SCORE X 3  

♀  ♀ SCORE X 4  

 

VI. Avaliação Risco CV Global (SCORE) 

 

 


