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Introdução: O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é doença inflamatória sistêmica autoimune que apresenta 
manifestações clínicas heterogêneas. Os pacientes desenvolvem resposta mediada por células T e B, que se 

manifestam pela produção de citocinas e autoanticorpos. A vitamina D tem um efeito imunomodulador, atuando no 
sistema imune inato e adaptativo, alterando o perfil de citocinas Th1, Th2 e Th17. Objetivo: Avaliar a expressão dos 
perfis de citocinas Th1, Th2 e Th17 em pacientes com LES e verificar possíveis associações com os níveis séricos de 

vitamina D. Métodos: Estudo transversal com 172 pacientes com LES acompanhados no ambulatório de 
Reumatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os níveis de 25-hidroxivitamina D [(25(OH)D)] foram medidos 
por quimiluminescência. Os níveis séricos <20 ng/ml foram considerados como deficiência de vitamina D. Níveis ≥ 
20ng/ml foram considerados normais. As citocinas foram medidas no soro após o descongelamento das amostras em 

uma única ocasião, usando Kit CBA (cytometric beads array) Th1/Th2/Th17. Resultados: Cento e sessenta e um 
(94%) pacientes eram mulheres e 128 (74,4%) foram classificadas como caucasianas. A idade média foi de 40,5 ± 
13,8 anos. No momento do diagnóstico a média foi de 31,5±13,4 anos. Na entrada do estudo, os pacientes tiveram 

mediana (IQR) SLEDAI de 2 (1-4) e SLICC de 0 (0-1). O nível médio de 25(OH)D foi de 25,4 ± 11,04 ng/ml. 
Cinquenta e nove (34,3%) pacientes apresentavam deficiência de vitamina D e 113 (65,7%) níveis normais. 
Nenhuma associação ou correlação estatisticamente significativas foi encontrada. Os níveis de INF-α e SLEDAI 

mostraram uma correlação positiva fraca (rs=0,22, p=0,04). Análise de regressão linear foi realizada para controlar 
possíveis fatores de confusão, especialmente medicamentos utilizados. Conclusão: A deficiência de vitamina D é 
prevalente em pacientes com LES, entretanto, não foram encontradas correlações e associações entre níveis de 
vitamina D e perfil de citocinas. Confirmamos a correlação existente entre o IFN-α e SLEDAI, conforme a literatura. 

Efeito in vitro de vitamina D no perfil de citocinas não foi reproduzido no presente estudo. Novos ensaios são 
necessários antes de quaisquer conclusões definitivas possam ser feitas. Palavra-chave: LES; Vitamina D; Citocinas. 
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