
INTRODUÇÃO

Vitamina D (Vit D) é um hormônio cujos receptores estão presentes em

muitos tecidos incluindo os cardiomiócitos. A deficiência de Vit D é

altamente prevalente em nível mundial e há correlação desta deficiência

com a mortalidade geral, alterações sistêmicas e com as doenças

cardiovasculares, porém há poucos trabalhos sobre seu papel na

disfunção diastólica do ventrículo esquerdo (DDVE), especialmente em

região tropical.

OBJETIVO

Determinar a correlação entre a deficiência de VitD com a mortalidade

geral, com a DDVE e com os níveis de peptídeo natriurético do tipo B

(BNP) em região tropical.

CONCLUSÃO

Embora haja evidências crescentes sugerindo a associação entre a

deficiência de VitD com as doenças cardiovasculares, no presente

trabalho os níveis séricos de VitD correlacionaram-se com a mortalidade

geral e os níveis de BNP, entretanto não o fizeram com os principais

parâmetros de DDVE.
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MÉTODOS

Estudo observacional com 523 indivíduos (57[51-66] anos; 63%

mulheres) na atenção primária de Niterói-RJ-Brasil. Os indivíduos foram

categorizados em 3 grupos: VitD ≤20 ng/mL; 20,01-29,99 ng/mL e ≥30

ng/mL. A deficiência vitamínica foi considerada com valores ≤20 ng/mL.

Ecocardiograma transtorácico com Dopper tecidual (EDT) foi realizado

para mensurar os parâmetros de DDV: volume do átrio esquerdo

indexado (VAE-I), massa do ventrículo esquerdo indexada (MVE-I), onda

E, onda A, E/A, onda E’ e E/E’. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para

comparação de dados numéricos de variáveis que não apresentavam

distribuição normal. O teste do qui-quadrado foi utilizado para

comparação de dados categóricos. Para análises de mortalidade, foi

utilizada regressão logística binária. O nível de significância estatística foi

p < 0,05.

RESULTADOS

REFERÊNCIAS

Houve correlação entre mortalidade geral e deficiência de VitD, com

maior mortalidade no grupo com deficiência vitamínica (p = 0,013). Os

principais parâmetros de disfunção diastólica (VAE-I, MVE-I, Rel E/A, Rel

E/E’) não apresentaram diferenças significativas entre os grupos, porém

houve diferença quanto ao BNP (p = 0,005).
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