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RESUMO

A deficiência de vitamina D é uma epidemia global de elevada prevalência em idosos. Além de sua participação no metabolismo ósseo, a vitamina 
D exerce importante papel na função vascular e do músculo esquelético e sua carência no sangue colabora para sarcopenia, inflamação e doença 
cardiovascular, que são condições fisiopatológicas características da senescência. Apesar de bem evidenciado que baixos níveis séricos de 
vitamina D encontram-se diretamente associados a alterações cardiovasculares, nenhum estudo até o momento investigou o impacto da 
hipovitaminose D sobre a função endotelial da microcirculação, leito vascular responsável pelo controle da resistência vascular periférica e 
nutrição tecidual. Neste sentido, o objetivo do presente estudo é verificar através de fluxometria Laser Speckle e microscopia capilar intravital, o 
efeito da insuficiência de vitamina D, sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio associando os resultados com eventuais 
alterações nos marcadores inflamatórios sistêmicos. Após aprovação do CEP da Universidade Estácio de Sá (CAEE 50805915.4.0000.5284), 16 
idosos entre 65 e 75 anos recrutados em projeto social realizado pela Universidade Estácio de Sá tiveram a reatividade microvascular avaliadas 
pelas técnicas de fluxometria e capilaroscopia, e os níveis plasmáticos de proteína C reativa (PCR) e vitamina D identificados identificados através 
de exame bioquímico do sangue. Os resultados indicam que apenas 28% dos idosos avaliados apresentaram níveis suficientes de vitamina D 
(SD: >30md/dL) e que os 72% restantes exibem insuficiência de vitamina D (ID) com concentração média de 24,1±3,4mg/dL desta vitamina no 
sangue (n=12). O grupo ID apresentou resposta de condutância máxima induzida por acetilcolina (ID:0,53 ± 0,16 x SD:0,71 ± 0,12 unidades 
arbitrárias de perfusão/mmHg; p<0,05), perfusão capilar (ID  ±  x SD ±  ;p><0,05) mais reduzidos, além de pressão arterial média (ID: 100 ±11 x 
SD:86 ± 4 mmHg; p><0,05) e proteína C reativa (ID:0,68 ± 0,9 x SD:0,01 x 0,2; p><0,05) significativamente mais elevados que o grupo SD. Tais 
resultados sugerem que a insuficiência de vitamina D pode estar associada a disfunção microvascular, inflamação sistêmica e aumentos da 
pressão arterial em idosos, efeitos que coletivamente colaboram para doença cardiovascular. A continuidade deste estudo se faz necessária a fim 
de verificar se a suplementação com vitamina D é capaz de normalizar os níveis plasmáticos de vitamina D assim como a reatividade 
microvascular destes indivíduos e com isso prevenir a doença vascular em 
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