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RESUMO  

 

INTRODUÇÃO: A adolescência compreende a idade de 10 a 19 anos. Esta fase é marcada 

transformações biológicas e fisiológicas, entre elas destacando-se o crescimento mineral 

ósseo, o qual é dependente do estado nutricional de cálcio e vitamina D. Nos últimos anos, 

estudos realizados com adolescentes demonstram altas prevalências de 

insuficiência/deficiência de vitamina D em diversos países. A vitamina D possui papel 

essencial no crescimento ósseo e recentemente evidências tem associado o status de vitamina 

D com diabetes, hipertensão, câncer e aumento dos biomarcadores de estresse oxidativo e 

processo inflamatório na população adulta e idosa. Em adolescentes, estudos já demonstram 

uma associação entre as baixas concentrações séricas de vitamina D e o aumento dos fatores 

de riscos cardiometabólicos. OBJETIVO: Avaliar a insuficiência/deficiência da vitamina D e 

sua associação com fatores de riscos cardiometabólico em adolescentes. METODOLOGIA: 

Foi realizado estudo transversal com 209 adolescentes de idade entre 15 e 19 anos recrutados 

em escolas públicas na cidade de João Pessoa-PB, Brasil. Os dados pessoais e de exposição 

solar foram coletados por meio de questionários. A ingestão dietética foi avaliada por meio da 

aplicação do recordatórios 24 horas. O estado nutricional foi avaliado pelo índice de massa 

corporal (IMC), circunferência da cintura (CC) e razão cintura/altura (RCA) seguindo os 

pontos de corte para faixa etária estabelecida. A pressão arterial foi medida segundo o 

protocolo da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Foram coletadas amostras de sangue a fim 

de analisar as concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D (25(OH)D), Paratormônio 

(PTH), perfil glicolipídico, Proteína C Reativa (PCR), Alfa 1 Glicoproteína Ácida (AGP-A), 

Malondialdeído (MDA) e capacidade antioxidante total (CAT). A Pesquisa foi aprovada pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do CCS/UFPB sob o protocolo nº 0139/15. A Análise estatística 

foi realizada através do “Statistical Pac age for the Social Sciences” (SPSS Inc., Chicago, 

USA), versão 21, adotando-se significância de p<0,05. RESULTADOS: A 

insuficiência/deficiência de vitamina D (≤ 30 ng/mL)  foi observada em 57,4 % (IC 95% -50,6-

64) dos adolescentes, e em 76 % (IC 95%-62,8-86,3) dos classificados com excesso de peso. O 

consumo dietético de vitamina D foi inadequado (60 UI ± 18) em 100 % da amostra. Baixos 

níveis de 25(OH)D estiveram associados ao sexo feminino (RP= 2,3; IC 95 % = 1,8-3,5; p= 

0,00), adiposidade central pelas medidas de CC (p=0,02) e RCA (0,01), menor nível de CAT 

(p= 0,01) e Cálcio sérico (p= 0,00). Os adolescentes apresentaram uma correlação inversa 

entre Colesterol total (p=0,01; r= -0,167) e IMC (p=0,02; r=-0,166) com os níveis de 25 

(OH)D. Os valores de PCR, AGP-A, MDA estiveram aumentados no grupo com 

hipovitaminose D classificados com excesso de peso (p=0,00). CONCLUSÃO: A 

insuficiência/deficiência de vitamina D esteve associada ao IMC, CC e RCA, menor CAT e 

maiores níveis de colesterol total, sugerindo que níveis inadequados de vitamina D promove o 

aumento do risco no desenvolvimento de doenças associadas ao excesso de peso, processo 

inflamatório e estresse oxidativo. 

 

Palavras-chave: vitamina D, adolescente, doenças metabólicas, estresse oxidativo.  
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Adolescence comprises the age 10-19 years. This phase is marked 

biological and physiological changes, including highlighting the bone mineral growth, which 

is dependent on the nutritional status of calcium and vitamin D. In recent years, studies of 

adolescents showed high rates of failure / vitamin D deficiency in several countries. Vitamin 

D has an important role in bone growth and recent evidence has associated the vitamin D 

status with diabetes, hypertension, cancer and increased biomarkers of oxidative stress and 

inflammation in adults and the elderly. In adolescents, studies have shown an association 

between low serum concentrations of vitamin D and the increase in cardiometabolic risk 

factors. OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the insufficiency/deficiency of 

vitamin D and its association with cardio metabolic risk factors in 

adolescents. METHODS: A Cross-sectional study including 209 adolescents aged 15 to 19 

years old, recruited from public schools in the city of João Pessoa, Brazil. Personal data and 

sun exposure were collected through questionnaires. The dietary intake was assessed by 

applying a 24-hours recall. Nutritional status was assessed by body mass index (BMI), waist 

circumference (WC) and the waist-to-height ratio (WHtR) according to the cut-offs for age 

criteria. Blood pressure was measured according to the protocol of the Brazilian Society of 

Hypertension. It was collected blood samples to measure levels of 25-hidrovitmina D, 

Parathyroid hormone, glucose and lipid profile, C-reactive-protein (CPR), alpha-1-acid-

glycoprotein(AGP-A), malondialdehyde (MDA), and total antioxidant capacity (TAC). The 

research was approved by the Research Ethics Committee of the CCS / UFPB under the 

Protocol 0139/15. Statistical analysis was performed using the "Statistical Pac age for Social 

Sciences" (SPSS Inc., Chicago, USA), version 21, adopting significance of p 

<0.05. RESULTS: The insufficiency/deficiency (≤ 30 ng/mL) of vitamin D was observed 

in 57, 4 % (CI 95% -50,6-64) of the adolescents, and in 76 % (CI 95%-62,8-86,3) of those were 

overweight. Dietary intake of vitamin D was inadequate ( 60 ± 18 µg) in 100% of the 

sample. Low levels of 25 (OH) D were associated with female gender (RP= 2, 3; CI 95% = 1, 8-

3, 5; p=0), central adiposity measures by the WC (p = 0.02) and WHR (0.01), lower TAC (p = 

0.01) and serum calcium (p = 0.00). The adolescents showed an inverse correlation between 

the total cholesterol (p = 0.01; r = -0.167) and BMI (p = 0.02; r = -0.166) with the levels of 25 

(OH) D. The CPR values, the AGP-A, and MDA were increased in those that were both 

vitamin D deficient/insufficient and overweight (p = 0.00). CONCLUSION: The 

insufficiency/deficiency of vitamin D was associated with BMI, WC and WHtR, lower TAC 

and higher total cholesterol levels, suggesting that inadequate levels of vitamin D promotes 

the increased risk in the development of diseases associated with overweight, process 

inflammatory and oxidative stress. 

  

Key words: Vitamin D, adolescents, metabolic diseases, oxidative stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A adolescência é uma etapa evolutiva peculiar ao ser humano, entendida como a 

transição entre a infância e a vida adulta. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS,1995) compreende a idade de 10 a 19 anos. É um período caracterizado por intensas 

transformações somáticas, psicológicas e biológicas, sendo esta última marcada pela fase da 

puberdade, a qual é influenciada por fatores ambientais, nutricionais e sociais (MAHAN; 

ESCOTT- STUMP, 2010; VITOLO, 2015). O deposito mineral ósseo durante o crescimento 

puberal é intenso e depende da absorção dietética de cálcio, assim como da redução da sua 

excreção, que parece ser depende de um adequado estado de vitamina D (ALINE et al., 2008).  

A vitamina D promove a absorção de 30% do cálcio dietético e mais de 60-80% em 

períodos de crescimento (HOLICK, 2004). Desta forma concentrações adequadas desta 

vitamina são cruciais para o crescimento ósseo satisfatório, manutenção de remodelação óssea 

normal, mineralização na idade adulta e prevenção de raquitismo (TURER; LIN; FLORES, 

2013). 

Evidências demonstram que a insuficiência de vitamina D é altamente prevalente na 

população adolescente. De acordo com estudo de Zhang et al. (2014) realizado na China 79 % 

das crianças e adolescentes de 7 a 11 anos possuiam insuficiência/deficiência em vitamina D, 

sendo esta deficiência também comum no Estados Unidos (EUA) e Europa, onde a 

insuficiência/deficiência varia de 20- 80 % (GONZALEZ-GROSS et al., 2012; HOSSEIN-

NEZHAD; HOLICK, 2013).No Brasil os estudos corroboram com os dados mundiais, sendo 

identificado três estudos demonstrando 70%, 60% e 90% de insuficiência/deficiência da 

vitamina D em adolescentes nas cidades de Juiz de Fora, São Paulo e Curitiba 

respectivamente (PETERS et al., 2009; SANTOS et al., 2012; OLIVEIRA et al., 2013).  

A hipovitaminose D é classicamente associada às doenças relacionadas ao 

metabolismo ósseo (HOLICK, 2007; BANDEIRA et al., 2010; DOBNIG, 2011; LIPS; VAN 

SCHOOR, 2011). Contudo, nos últimos anos estudos tem sugerido uma associação negativa 

entre as concentrações níveis séricas de 25 (OH)D vitamina D com a obesidade (MAI et al., 

2012; CHRISTAKO et al., 2013; ZHANG et al., 2014;), o aparecimento de doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), aumento dos biomarcadores de estresse oxidativo e inflamação 

crônica (SHEA et al., 2008; SHAB-BIDAR et al., 2012). 

As evidências científicas indicam que esses efeitos ocorrem devido à presença de 

receptores de vitamina D (VDR), um fator de transcrição ligante-dependente que regula a 
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transcrição gênica e a função celular em diversos tecidos (LANSKE; RAZZAQUE, 2007; 

SHAB-BIDAR; NEYESTANI; DJAZAYERY, 2011). Estes fatores podem justificar as 

inúmeras ações deste nutriente em diversas funções fisiológicas do organismo.  

Um estudo realizado na Espanha com crianças obesas na faixa etária de 7 a14 anos 

encontraram concentrações de vitamina D insuficiente (˂20 ng/mL) em 5 % das crianças 

eutróficas do grupo controle e em 30% das obesas, nas quais foi presente o aumento de 

marcadores do estresse oxidativo e da inflamação (CODONER-FRANCH et al., 2012). No 

entanto, pesquisas avaliando as associações entre as concentrações séricas da 25-

hidroxivitamina D e biomarcadores de inflamação e estresse oxidativo ainda são escassos em 

adolescentes com excesso de peso, especialmente no Brasil.  

Diante do exposto, a presente pesquisa torna-se de extrema importância, uma vez que 

a hipovitaminose D na adolescência pode estar associado à obesidade e ainda aumentar a 

susceptibilidade de várias patologias na vida adulta e que, são escassos estudos no Brasil e em 

especial na região nordeste onde grande parte do ano há exposição solar mais acentuada que 

nas regiões já estudadas. Além disso, não há estudos nessa região investigando a relação entre 

esta vitamina com marcadores do processo inflamatório e do estresse oxidativo nesse grupo.  

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar as concentrações 

séricas de vitamina D e sua associação com a inflamação e estresse oxidativo em adolescentes 

escolares com sobrepeso/obesidade da rede pública do município de João Pessoa- PB. 

Apresenta como objetivos específicos: 

 Avaliar o estado nutricional por meio de variáveis antropométricas; 

  Identificar os parâmetros bioquímicos referentes 25(OH), paratormônio 

(PTH), Cálcio, função renal e hepática, perfil glicolipídico; marcadores 

inflamatórios e de estresse oxidativo;  

 Avaliar a associação entre a deficiência/insuficiência de vitamina D com 

adiposidade total (IMC) e adiposidade central (CC e RCA) e perfil 

glicolipídico. 

 Verificar a associação entre a deficiência/insuficiência de vitamina D com 

marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo de acordo com o estado 

antropométrico. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ADOLESCÊNCIA 

 

A adolescência é uma fase da vida que possui características próprias, com a passagem 

da infância para a idade adulta, em que ocorre intensas modificações físicas, psíquicas, 

comportamentais e sociais (IBGE, 2013; VITOLO, 2015). Segundo a Organização Mundial 

da Saúde – OMS, os limites etários que definem esta fase estão entre 10 a 19 anos (WHO, 

1995). 

Segundo a Organização Mundial das Nações Unidas- ONU (2009), o mundo abriga 

em torno de 1,2 bilhões de indivíduos entre 10 a 19 anos, compondo 18 % da população 

mundial e ainda a maioria dos adolescentes 88% vivem em países em desenvolvimento. No 

Brasil, apesar da transição demográfica ser direcionada ao envelhecimento, a geração de 

adolescentes é considerável, existindo em todo o país 21 milhões de meninos e meninas entre 

12 e 18 anos (incompletos), o que equivale a 11% da população brasileira, como pode ser 

observado na figura 1(UNICEF, 2011a).  

A Figura 1 demonstra que o nordeste é a segunda região com maior número de jovens 

ficando atrás apenas do sudeste. No estado da Paraíba de acordo com o último censo 

demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 

2010, a população de adolescentes foi estimada em 701.442 (10-19 anos) e no município de 

João Pessoa, essa população encontra-se em torno de 119.110 indivíduos de ambos os sexos, 

compreendendo 17% da população total, mostrando-se semelhante ao percentual mundial 

dessa faixa etária (IBGE, 2010a).  

Esta etapa da vida é marcada pela puberdade, um período dinâmico do 

desenvolvimento apontado por rápidas alterações no tamanho e na composição corporal. Um 

dos principais fenômenos da puberdade é o pico de crescimento em estatura, acompanhado da 

maturação biológica (amadurecimento) dos órgãos sexuais e das funções musculares 

(metabólicas), e ainda importantes alterações na composição corporal, as quais apresentam 

relevantes diferenças entre os sexos (RE, 2011).  
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Figura 1 : Distribuição de adolescentes no Brasil dividos por macrorregião 

 

FONTE: UNICEF, 2011b.    

 

O adolescente apresenta uma maior produção de hormônios reprodutivos como 

estrogênios, progesterona e testosterona e se estabelece pelo aparecimento externo de 

características sexuais secundárias, como o desenvolvimento de mamas em mulheres e o 

aparecimento de pelos faciais em homens (MAHAN; ESCOTT-STUMP; RAYMOND, 2013). 

A fase final da adolescência, de maneira geral, vai dos 15 aos 19 anos de idade, aonde as 

principais mudanças físicas normalmente já ocorreram, embora o corpo ainda se encontre em 

desenvolvimento (UNICEF, 2011b).  

Ao mesmo tempo em que experimentam mudanças biológicas, cognitivas, emocionais 

e sociais, os adolescentes vivenciam um importante momento para a adoção de novas práticas, 

comportamentos e ganho de autonomia e, também, de exposição a diversas situações que 

envolvem riscos presentes e futuros para a saúde. A exposição a diversos fatores de riscos 

comportamentais, como o tabagismo, o consumo de álcool, a alimentação inadequada e 

sedentarismo, tem, com frequência, o início na adolescência (IBGE, 2013). O comportamento 

social do adolescente propicia o desenvolvimento de hábitos alimentares que podem ser 

nutricionalmente inadequados. Refeições com ritmos irregulares, mal balanceadas, consumo 

excessivo de calorias vazias e dietas da moda podem contribuir para a má alimentação e 

deficiências nutricionais de macro e micronutrientes (GIANNINI, 2007). 

Autores tem estudado às populações de adolescentes, uma vez que as mudanças no seu 

estilo de vida nas últimas décadas, levam o consumo de dietas nutricionalmente inadequada e 
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consequentemente deficiente em nutrientes essenciais nessa fase, como cálcio carotenoides e 

vitamina D (LEAL et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2013).  

Nesse âmbito, o monitoramento da situação nutricional de populações jovens e o 

reconhecimento de fatores possivelmente associados são extremamente úteis para a promoção 

de estratégias de prevenção e controle. Neste sentido, as diversas modificações e práticas 

adquiridas nessa fase, podem exercer efeitos sobre a saúde na idade adulta, tornando os 

adolescentes como uma população de interesse para estudos científicos na área da saúde. 

 

2.1.2 Sobrepeso/obesidade na adolescência e suas repercussões  

 

O sobrepeso e obesidade são definidos como o acúmulo excessivo de gordura que 

pode apresentar riscos à saúde, sendo considerados os maiores fatores de risco para o 

desenvolvimento de doenças crônicas, como o diabetes, as doenças cardiovasculares e o 

câncer (WHO, 2000). A obesidade está entre o mais comum distúrbio metabólico na infância, 

sendo caracterizada como uma doença crônica, complexa, de etiologia multifatorial. O seu 

desenvolvimento ocorre, na grande maioria dos casos, pela associação de fatores genéticos, 

ambientais e comportamentais (SBP, 2012; TRAN et al., 2012). 

O Brasil tem apresentado modificações profundas no perfil nutricional de sua 

população, caracterizada pela diminuição da subnutrição e aumento do sobrepeso e obesidade, 

já na infância e adolescência (BATISTA FILHO; RISSIN, 2003; RODRIGUES et al., 2011). 

Um corpo de evidências tem apontado para um risco elevado de crianças e adolescentes com 

sobrepeso e obesidade tornarem-se adultos obesos (SINGH et al., 2008; XAVIER et al., 

2014), e ainda com maior fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças, como a 

síndrome metabólica (COSTA et al., 2012) e as doenças cardiovasculares (HOSSEIN-

NEZHAD; SPIRA; HOLICK, 2013).  

Na revisão sistemática realizada por Park et al. (2012), as evidências encontradas 

demonstraram uma a associação entre o Índice de massa Corpórea (IMC) altos na infância e 

diabetes tipo 2, hipertensão e doenças coronárias. Em uma revisão que avaliou publicações 

sobre as consequências do excesso de peso do nascimento aos 18 anos, encontraram que um 

corpo relativamente grande e bastante consistente de estudos indicam que o sobrepeso e 

obesidade na infância e adolescência possuem consequências adversas sobre a mortalidade 

prematura e morbidade física na idade adulta (REILLY; KELLY, 2011). 

A prevalência da obesidade vem aumentando nas últimas décadas em todo o mundo, 

tanto nos países desenvolvidos, como também aqueles em desenvolvimento (SCHMIDT et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tran%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23093953
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al., 2011). Em 2010, estimou-se que 43 milhões de crianças estavam acima do peso e 92 

milhões estavam em risco de excesso de peso (DE ONIS; BLÖSSNER; BORGHI, 2010).  

Nos Estados Unidos, estimativas do National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES IV) mostraram que, na faixa etária de 12 a 19 anos, o excesso de peso teve 

um aumento de 14,8% para 18,3% nos rapazes, e de 14,8% para 16,4% nas moças (OGDEN 

et al., 2006). Quando avaliado o National Health and Nutrition Examination Survey em 2009-

2010- NHANES encontraram uma prevalência de 16,9 % de obesidade em crianças e 

adolescentes (OGDEN et al, 2012).  

No Brasil, na faixa etária de 10 a 19 anos de idade, a prevalência de sobrepeso é de 

21,5% no sexo masculino e 19,4% no sexo feminino (IBGE, 2010 b). A pesquisa de 

orçamentos familiares (POF-2008-2009) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010b), demonstram que o sobrepeso e obesidade na adolescência vêm 

aumentando de forma significativa, como pode ser observado na Figura 2.  

  

Figura 2: Evolução dos indicadores antropométricos na população de 10 a 19 anos, por sexo 

ao longo dos anos.    

 

FONTE: IBGE, 2010b.  

 

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) em 2009, que avaliaram o estado 

nutricional de estudantes do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas e privadas de 

todas as capitais brasileiras. O estudo mostrou que o excesso de peso atingiu quase um quarto 

da população estudada (23,0%). No ano de 2012 a PeNSE realizou novamente a pesquisa com 
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109 104 escolares, e identificaram que aproximadamente 16,2% se consideravam gordo ou 

muito gordo e 31,1% das escolares estavam tentando emagrecer (IBGE, 2009; IBGE, 2013). 

No estudo realizado por Xavier et al. (2014), onde investigaram a variação temporal em doze 

anos (2002 e 2012) nas prevalências de excesso de peso e obesidade em adolescentes de uma 

escola no Rio Grande do Sul- RS com 479 estudantes em 2000 e 372 estudantes em 2012 do 

ensino médio entre 14 e 19 anos, observaram que a taxa de obesidade aumentou em torno de 

43%. 

Segundo a publicação recentemente no periódico American Heart Association, a 

obesidade pediátrica especialmente a grave (IMC/idade com percentil ≥99) é um problema 

significativo de saúde pública devido ao alto percentual de crianças e adolescentes afetados e 

das consideráveis consequências para a saúde a longo prazo. O documento traz diversos 

estudos associando o excesso de peso ao aumento dos mediadores de processos inflamatórios 

e estresse oxidativo e disfunção endotelial (KELLY et al., 2013) os quais, estão envolvidos no 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, dislipidemia e resistência a insulina como 

demonstrado na figura 3 (GERALDO; ALFENAS, 2008). 

Dentre os principais fatores de risco associados ao excesso de peso estão a inatividade 

física e o comportamento sedentário (XAVIER et al., 2014). Estudo usando dados de mais de 

100 países, mostrou que apenas 20 % dos adolescentes de 13 a 15 anos de idade realizam 

atividade física diária com duração de uma hora ou mais, sendo este percentual maior entre os 

meninos (CURRIE et al., 2008). 

Outro fator de risco citado na literatura científica são os hábitos alimentares pouco 

saudáveis entre os adolescentes, principalmente entre os que pertencem às classes econômicas 

mais favorecidas, ocasionando a deficiência em macro e micronutrientes, destacando-se entre 

os micronutrientes a vitamina D, uma vez que particularmente na infância e adolescência é 

importante para a absorção do cálcio, crescimento, manutenção da remodelação óssea e 

mineralização durante a vida adulta e reversão do raquitismo em crianças (NUNES; 

FIGUEIRO; ALVES, 2007; PETER et al., 2009; LEVY et al., 2010). 
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Figura 3: Relação entre marcadores de inflamação e o desenvolvimento de doenças crônicas 

não transmissíveis. 

 

   

 FONTE: GERALDO; ALFENAS, 2008. 

 Autores vem mostrando uma relação inversa entre os níveis de 25(OH)D e 

marcadores de adiposidade (PLUDOWSKI et al, 2014). Porém essa associação ainda não bem 

estabelecida na literatura. A SBEM refere que a maior prevalência dos baixas concentrações 

de 25(OH) D está associada ao sequestro da vitamina D pelos adipócitos. Já outros estudos 

referem que as baixas concentrações deste micronutriente poderiam predizer uma aceleração 

no aumento da massa gorda (HOLLICK, 2004; ANDRE et al., 2011; HONG et al., 2013).  
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Nesse contexto os estudos internacionais confirmam em linhas gerais sobre o tema 

apontado pela OMS a qual preconiza que é importante desenvolver hábitos de alimentação 

saudável entre crianças e adolescentes para sua manutenção na vida adulta e consequente 

redução de risco de doenças crônicas e obesidade (CURRIE et al., 2012).  

A prevenção da obesidade é mais barata e mais eficiente do que o tratamento de suas 

morbidades. Dentre os hábitos considerados saudáveis, destacasse o consumo de frutas e 

hortaliças como potencial fator de proteção para excesso de peso, doenças cardiovasculares e 

diabetes tipo 2 (CURRIE et al., 2012). A Sociedade Brasileira de Pediatria traz 

recomendações nutricionais como alvos para prevenção da obesidade na infância e 

adolescência (Figura 4). 

 

Figura 4 : Alvos potenciais para a prevenção da obesidade na infância e adolescência 

 

 FONTE: SBP, 2012.  

Diante do exposto observa-se que a obesidade na adolescência constitui um dos mais 

importantes problemas de saúde pública na atualidade, não somente pela possibilidade de 

manutenção dessa condição até a vida adulta, mas pelas consequências e distúrbios 

metabólicos que podem ser desenvolvidos ao longo da vida (JUHOLA et al., 2011; KELLY et 
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al., 2013). Assim, prevenir a obesidade e investigar os diversos fatores associados patogênese 

irá contribuir para melhor elucidação de caminhos para redução da incidência de doenças 

crônico-degenerativas. 

 

2.2 VITAMINA D 

 

Embora seja denominada vitamina, pesquisadores têm sugerido que conceitualmente 

trata-se de um pré-hormônio. Juntamente com o paratormônio (PTH), atuam como 

importantes reguladores da homeostase do cálcio e do metabolismo ósseo (COZZOLINO, 

2012; MAEDA et al., 2014). Evidências sugerem o envolvimento da vitamina D na regulação 

do sistema imunológico, doenças crônicas, como o câncer, doenças cardiovasculares, 

hipertensão arterial, diabetes e doenças autoimunes (HOLICK, 2006; ALMIRALL et al., 

2010; SHAB-BIDAR; NEYESTANI; DJAZAYERY, 2011; FU; VENDER, 2011; MAI et al., 

2012; CABRAL, et al., 2013).  

Considerada um secosterol lipossolúvel, a vitamina D é encontrada sob as formas de 

ergosterol (vitamina D2) sintetizado em plantas e fungos, e colecalciferol (vitamina D3) 

produzido por tecido animal por meio da síntese cutânea pela ação dos raios UVB no 7-

dehidrocolesterol (7-DHC) (Figura 5) podendo ser encontrada na epiderme e na derme 

(COZZOLINO, 2012; HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK; 2013). Pode ser produzida 

endogenamente ou obtida de fontes exógenas, a partir da dieta e/ ou suplementação. Estima-se 

que 80 a 90% da vitamina D corpórea seja obtida por meio da síntese cutânea, e apenas 10 a 

20% provenientes da dieta (CASTRO, 2011). 

 

Figura 5 - Estrutura química dos principais metabólitos da vitamina D 

 

 

FONTE: Adaptado de WACKER; HOLICK, 2013. 
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A alimentação é fonte complementar para obtenção da vitamina D, estando presente 

em quantidades significativas apenas em alguns alimentos. Suas maiores concentrações são 

encontradas em óleo de fígado de peixe, seguidos pela carne dos mesmos. Em concentração 

menor e variável, encontrada também em leites, queijos, manteigas, nata, gema de ovo, carnes 

e fígado (GARCIA; MARTINI, 2010). A tabela 1 apresenta a quantidade de vitamina D2 e 

D3 encontrada em alguns alimentos. 

 

Tabela 1: Fontes alimentares de vitamina D 

 

Alimento Porção Conteúdo de Vitamina D por porção 

Salmão Selvagem 100g ~ 600 – 1000 UI de Vitamina D3 

Salmão de Criação 100g ~100-250 UI de Vitamina D3 

Sardinha em Conserva 100g ~300 UI de Vitamina D3 

Cavala em Conserva 100g ~250 UI de Vitamina D3 

Atum em Conserva 100g ~230 UI de Vitamina D3 

Óleo de fígado de bacalhau 5 ml ~400-1000 UI de Vitamina D3 

Gema de ovo 1 unidade ~20 UI de Vitamina D3 

Cogumelo Fresco 100g ~100 UI de Vitamina D2 

Cogumelo seco ao sol 100g ~1600 UI de Vitamina D2 

FONTE: HOLICK, 2007. 

 

Outra estratégia para obtenção da vitamina D tem sido o desenvolvimento de 

programas de fortificação de alimentos, incluindo leites, manteigas, margarinas e certos 

cerais. A vitamina D é bastante estável, resistindo a altas temperaturas e longos períodos de 

armazenamento, o que favorece tais medidas (MAHAN; ESCOTT-STUMP, 2010). Porém, 

essa fortificação acontece somente em alguns países, como os Estados Unidos não existindo 

essa prática no Brasil (CHAN; SIEGL; FRASER, 2010). 

Concentrações adequadas de vitamina D são mantidos por meio de sua síntese cutânea 

e ingestão oral, porém uma serie de fatores podem influenciar a fotossíntese e 

biodisponibilidade da vitamina D, dentre esses fatores estão: pigmentação da pele, hora do 

dia, estação, latitude, altitude e poluição do ar, bem como algumas enfermidades cutâneas, 

também podem interferir negativamente nos níveis de vitamina D do organismo (MAEDA et 

al., 2010; MALLAH et al., 2011; HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013).  

 

2.2.1 Metabolismo, funções e recomendações da vitamina D 
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Tanto a vitamina D formada na pele quanto à ingerida serão metabolizadas para 

originar a forma ativa da vitamina D Para tanto as duas formas de vitamina D, a ergosterol 

(vitamina D2) e colecalciferol (vitamina D3), são incorporada aos quilomícrons e são 

liberadas no sistema linfático, por meio da qual, entram na corrente sanguínea, onde acopla a 

proteína ligadora de vitamina D (DBP) e são transportadas ao fígado, onde ocorre uma 

hidroxilação do carbono 25 (CYP27B1) dando origem a 25-hidroxivitamina D ou calcidiol 

(25(OH)D), o principal metabólito circulante da vitamina D. Depois da etapa hepática, a 

25(OH)D é transportada para os rins pela DBP, ocorrendo mais uma hidroxilação, formando a 

1,25-dihidroxivitamina D ou calcitriol (1,25(OH)2D), finalmente a forma ativa. Em seguida, a 

1,25-OH2D é liberado na corrente sanguínea até alcançar seus tecidos-alvo por meio dos 

receptores da vitamina D (Figura 6). Este processo é regulado pelo paratormônio (PTH) e 

pelas concentrações sanguíneas de cálcio e fósforo (HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013; 

MAEDA et al., 2014). 

A 1,25 (OH) 2 D executa muitas das suas funções biológicas de regulação da 

transcrição do gene através de um receptor de vitamina D nuclear de afinidade elevada (VDR) 

que é um fator de transcrição ligante-dependente regulando a transcrição genética e a função 

celular em diversos tecidos (LANSKE; RAZZAQUE, 2007, HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 

2013). De maneira mais simples, a vitamina D opera através deste receptor nuclear VDR, que 

funciona como um tipo de “interruptor genético”, ativando o seu receptor VDR, que migra 

para o núcleo da célula, e exerce seus efeitos regulatórios ligando-se a sequências específicas 

do DNA (FELDMAN; PIKE; GLORIEUX, 2005). Os principais órgãos-alvos para a 1,25 

(OH) 2 D são intestino, osso, as glândulas paratireoides e o rim. Entretanto, a presença do 

VDR já foi encontrada em diversos outros tecidos (MAEDA, et al., 2014). 

As funções mais conhecida da vitamina D estão relacionadas ao metabolismo ósseo, 

onde seu papel é crucial uma vez que, esta vitamina promove a maior eficiência de absorção 

do cálcio e fósforo no intestino delgado, além de regular a atividade osteoblástica e 

osteoclástica dos ossos (COZOLLINO, 2012). O Calcitriol também pode agir em outros 

locais no organismo, como cérebro, coração, pâncreas, células mononucleares e linfócitos 

ativados e pele, ou seja, onde houver necessidade de regulação (HOLICK, 2011; 

COZZOLINO, 2012; HAN et al., 2013).   

Estudos observacionais tem sugerido efeitos extra ósseos da vitamina D. Funções 

exercidas pelas 25(OH)D podem ser observadas na secreção de insulina, na inibição de 

produção de interleucinas, na eritropoiese e ainda na modulação da proliferação celular 

Assim, a deficiência de vitamina D tem sido associada com o risco e / ou a gravidade de 
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muitas doenças, incluindo o câncer, doenças cardiovasculares, obesidade, aumento do 

processo inflamatório e estresse oxidativo (HOLICK, 2011; ELAMIN et al., 2011; HOLICK, 

2012). 

Figura 6: Síntese e o metabolismo da vitamina D para a função esquelética e não esquelética.  

 

 

FONTE: ADAPTADO DE SEARING; LEUNG, 2010.  
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Quanto a ingestão recomendada de vitamina D a IOM (2010) definiu novos 

parâmetros com base em requerimento diário de 400 UI para indivíduos com mais de 1 ano de 

idade. Em 2008, a American Academy of Pediatrics (AAP), recomendou que bebês, crianças 

e adolescentes devem receber um mínimo de 400 UI de vitamina D por dia por meio da dieta 

ou suplementos (CASEY, 2010). A Dietary Reference Intakes- DRI recomenda ingestão 

diária de 600 UI para indivíduos entre 1 e 70 anos, o que corresponde a 20 minutos de 

exposição diária de 5% da superfície corpórea (SARAIVA et al., 2007). 

Ainda não há um consenso sobre as concentrações, bem como da ingestão diária de 

vit. D ideais para crianças e adolescentes. Contudo, estudos tem utilizado menos de 15 a 20 ng 

por mL (37,44-50 nmol por L) como um corte para a deficiência de vitamina D nestes grupos 

etários (CASEY, 2010). Holick (2009) propôs nova recomendação para status de vitamina D, 

que considera deficiência de vit. D valores ≤ 20 ng / mL (ou 50 nmol / L); insuficiência, 

valores entre 20 e 30 ng/mL (50 e 75nmol/L); e suficiência, concentrações > 30 ng/mL 

(75nmol/L). Dobnig (2011) trás como limiar sérico aceito atualmente, nível sérico de 20 ng / 

mL ou 50 nmol / L que deve ser alcançado ao longo do ano em todos os indivíduos.  

Desta forma identifica-se à faixa de normalidade para as concentrações séricas de 

25(OH)D ainda é motivo de conflito na literatura. De acordo com o IOM, são considerados 

suficientes individuos com concentrações séricas > 20 ng/mL (> 50 nmol/L); essas 

recomendações concentram-se na saúde óssea (absorção do cálcio, densidade mineral óssea e 

osteomalácia/raquitismo) (IOM, 2010). Já em 2011 a Endocrine Society publicou a Diretriz 

para avaliação, tratamento e prevenção da deficiência de vitamina D onde recomenda que a 

deficiência de vitamina D seja definida como um nível sérico de 25(OH)D < 20 ng/mL (< 50 

nmol/L), insuficiência entre 21 e 29 ng/mL (52,5–72,5 nmol/L) e suficiência de vitamina D > 

30 ng/mL (> 75 nmol/L) para as crianças e adultos. Sugerindo como ideal a manutenção dos 

níveis séricos de 25(OH)D entre 40 e 60 ng /mL; e até 100 ng/mL (HOLICK et al., 2011; 

HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013). O resumo das recomendações pode ser observado na 

Tabela 2.    

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) recomenda em seu 

consenso que as concentrações de 25(OH)D acima de 30 ng/ml são desejáveis e devem ser 

metas para populações de maior risco, tendo e vista que um grande corpo de evidências 

demonstram os benefícios da vitamina D acima dessas concentrações (MAEDA et al., 2014).  
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Tabela 2: Resumo dos Pontos de corte propostos de 25(OH) D. 

. 

 Deficiência Insuficiência Suficiência 

Hollick (2009) ≤ 20 ng /mL 

(ou 50 nmol /L) 

Entre 20 e 30 ng/mL 

(50 e 75nmol/L) 

> 30 ng/mL 

(75nmol/L) 

IOM (2010) - - > 20ng/dL* 

Dobring (2011) - - > 20ng/dL 

Endocrine 

Society* (2011) 

< 20 ng/mL (< 50 nmol/L) Entre 21 e 29 ng/mL 

(52,5–72,5 nmol/L) 

> 30 ng/mL (> 75 

nmol/L) 

* Para crianças e adultos. 

Fonte: Próprio autor  

 

2.3 HIPOVITAMINOSE D NA ADOLESCÊNCIA 

  

A insuficiência/deficiência D ou hipovitaminose D é altamente prevelante e tem sido 

considerada como um problema de saúde pública em todo o mundo devido suas implicações 

no tecido ósseo, bem como na manutenção da homeostase normal do Cálcio. Porém parece 

também estar relacionada na fisiopatogênese de diversas doenças (MAEDA et al., 2014; 

OLIVEIRA et al., 2013).  

Tradicionalmente os grupos de risco para a deficiência de vitamina D incluem 

mulheres grávidas, crianças e idosos (HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013). Entretanto, 

diversos estudos vêm demonstrando a deficiência da vitamina D em outros grupos, incluindo 

os adolescentes (THORNE-LYMAN; FAWZI, 2012; FLORES et al., 2013; KELLY et al., 

2013). Uma variedade de fatores influenciam a produção cutânea de vitamina D. O uso de 

protetor solar com fator de proteção 30 reduz a capacidade da pele para produzir vitamina D 

em aproximadamente 95% a 99% . Outros fatores como a cor da pele, a latitude, obesidade e 

patologias crônicas também podem estar relacionada ao risco de menores níveis de 25(OH) D, 

como demonstrado na figura 7 (HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013) 

Tratando-se da população adolescente, estudos em todo mundo demonstram altas 

prevalências da hipovitaminose D, inclusive associada, aos fatores de risco já citados e ainda 

relacionados a condições metabólicas diversas como diabetes (KELLY et al., 2011) e a 

obesidade (OLIVEIRA et al., 2013; MAEDA et al., 2014). 
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Figura 7: Fatores de risco para as baixas concentrações   de 25(OH)D 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE HOSSEIN-NEZHAD; HOLICK, 2013. 

No estudo realizado por Gonzalez-Gross et al. (2012) relatou que cerca de 80 % dos 

adolescentes em nove países Europeus possuiam baixos níveis de vitamina D. De acordo com 

o NHANES 2001-2004, 9% do população pediátrica estavam deficientes em vitamina D e 61 

% apresentaram insuficiência da 25(OH)D (KUMAR et al., 2009).  

Turet, Lin e Flores (2013) em sua pesquisa onde investigou a deficiência de vitamina 

D em 12 292 indivíduos provenientes do NHANES com idade de 6 a 18 anos, que foram 

subdivididos de acordo com o estado nutricional, demonstraram em seus resultados que 

crianças com obesidade grave parecem estar particularmente em risco para menores valores 

de 25(OH)D. Mesmo após o ajuste, os indivíduos apresentavam mais que o dobro das chances 

de obter deficiência em comparação com os indivíduos com peso saudável. Em outro estudo 

realizado com 1006 adolescentes europeus entre 12 e 17 anos, demonstraram após análise de 

regressão linear que a estação de inverno, altas latitudes, IMC e concentrações de Retinol, 

influenciaram independentemente as concentrações séricas de vitamina D nos meninos. Já nas 

meninas, a estação de inverno, tempo de sono, ingestão de suplementos, flexibilidade, IMC, 



30 

 

gordura corporal, altas latitudes e força de pressão manual influenciaram independentemente 

as concentrações de 25(OH)D (VALTUEÑA, et al., 2013). 

Estudos realizados no Brasil mostram a situação da hipovitaminose D em 

adolescentes. Na região rural do estado de São Paulo, um estudo realizado com 136 

adolescentes de ambos os sexos e idades entre 16 e 20 anos, observou insuficiência de 

vitamina D em 60% dos participantes (PETERS et al., 2009). Do mesmo modo, Santos et al. 

(2012), analisaram as concentrações séricas de 25-hidroxivitamina D em 234 meninas com 

idade de 7 a 18 anos em Curitiba-PR. Observou-se que os níveis circulantes de 25 (OH) D 

(≥30 ng / mL) foram adequados em 9,4%; insuficientes em 54,3% (20-29 ng / mL); e 

deficientes em 36,3% (<20 ng / mL). Na cidade de Juiz de Fora-MG, 160 adolescentes foram 

investigados, com idade entre 15 e 17 anos, onde foram constatados que a insuficiência e 

deficiência da vitamina D estavam presentes em 70,6% dos adolescentes, onde os níveis de 

25(OH)D foram estatisticamente menor em adolescentes com excesso de gordura corporal, 

obesidade abdominal, hipercolesterolemia, resistência à insulina, hiperinsulinemia e 

hipertensão arterial. Todos os três estudos se concentram na região sul e sudeste do país, não 

sendo relatado nenhum estudo com esse público alvo em outras regiões como, norte e 

nordeste do Brasil (OLIVEIRA et al., 2013). 

Outros estudos incluíram adolescentes Brasileiros dentro de amostras maiores que 

envolviam indivíduos de diversas faixas etárias, contudo, na análise dos dados os 

participantes não foram classificados de acordo com a faixa etária correspondente para cada 

fase da vida (MAEDA et al., 2007; UNGER et al., 2010; MAEDA et al., 2013; MARTINI et 

al., 2013). 

  

2.4 ESTRESSE OXIDATIVO, INFLAMAÇÃO E VITAMINA D. 

 

A geração de radicais livres constitui um processo contínuo e fisiológico. Eles são 

necessários para que todas as funções como a sinalização celular e a defesa contra micro-

organismos ocorram de maneira adequada. Durante os processos metabólicos, os radicais 

livres atuam como mediadores para a transferência de elétrons nas várias reações bioquímicas. 

Porém, a produção excessiva pode conduzirá lesões oxidativas (FRANÇA et al., 2013).  

O desequilíbrio entre compostos oxidantes e antioxidantes favorecem a geração 

excessiva de radicais livres, desenvolvendo o processo do estresse oxidativo (SAMPAIO; 

MORAES, 2010; CODONER-FRANCH et al., 2012). Um aumento excessivo e/ou sustentado 

na produção Espécies reativas de oxigênio- ROS tem sido implicado na patogênese de muitas 
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doenças incluindo diabetes mellitus, aterosclerose, doenças neurodegenerativas, artrite 

reumatoide, aterosclerose, além de inflamação entre outras (DRÖGE, 2002; VALKO et al., 

2007). Ademais, o estresse oxidativo pode modificar irreversivelmente macromoléculas 

biológicas, como DNA, proteínas, carboidratos e lipídeos (DU et al., 2000).  

A inflamação é uma resposta fisiológica do organismo a estímulos nocivos, sejam eles 

físicos, químicos, ou biológicos, que geralmente resultam no restabelecimento da homeostase 

metabólica sistêmica (BONDIA-PONS; RYAN; MARTINEZ, 2012). O estresse oxidativo 

derivado da inflamação tem sido hipotetizado como o principal mecanismo na patogênese e 

progressão de doenças como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares (DCV) (NUNN; 

BELL; GUY, 2009; ELMARAKBY; SULLIVAN, 2010). 

 As pessoas com obesidade comumente possuem um desequilíbrio entre o depósito 

gordura, peso corporal, lipoproteínas e lipídios, o que interfere na suscetibilidade do 

organismo a lesões oxidativas (FRANÇA et al., 2013). Estudiosos em sua pesquisa com 225 

crianças e adolescentes concluíram que a obesidade esteve associada a altos níveis de estresse 

oxidativo, inflamação e um maior risco para eventos cardiovasculares adversos (NORRIS et 

al., 2011). De acordo com Codoner-Franch et al. (2011), a obesidade está associada com um 

aumento na expressão de adipocitocinas que promovem uma resposta inflamatória a qual, 

estar relacionada com vários mecanismos, incluindo a sobrecarga metabólica dos nutrientes, 

disfunção mitocondrial e geração de ROS como observado na Figura 8. 

 

Figura 8: Relação da Obesidade com o aumento de citocinas e processo inflamatório  

 



32 

 

 

FONTE: ADAPTADO DE CODONER-FRANCH et al., 2011.  

 

Dentre os marcadores da inflamação, destaca-se a Proteína C Reativa (PCR), uma 

proteína de fase aguda. A PCR está envolvida na patogênese de várias doenças especialmente 

as DCNT. Estudos demonstram correlação positiva com estados patológicos associados à 

nutrição como sobrepeso, obesidade generalizada e central, diabetes e dislipidemias (SILVA; 

MORESCO, 2011). Outro biomarcador que vem ganhando espaço na avaliação clínica da 

atividade inflamatória no organismo é a Alfa-1-Glicoproteína Ácida (AGP-A), uma proteína 

de fase aguda e, como tal, tem a propriedade de aumentar a sua concentração plasmática em 

resposta ao estado inflamatório. A maior síntese da AGP-A é no fígado, podendo ser 

sintetizada pelos leucócitos e por células tumorais (PIERONI, 2003; ISSA, 2014). 

Pesquisadores tem demonstrado que a vitamina D pode ter um papel no estado de 

inflamação por meio de diversos efeitos sobre as células inflamatórias (GUILLOT, 2010). Vê-

se uma relação negativa e significativa entre vitamina D e marcadores da inflamação (SHAB-

BIDAR et al., 2012) e do estresse oxidativo (SHEA et al., 2008). Além disso, os efeitos anti-

inflamatórios e antioxidantes da vitamina D têm sido descritos em série de ensaios in vitro e 

in vivo (ZHANG et al., 2014). A vitamina D apresenta um possível papel nas células T 

mediada por imunidade e reposta inflamatória, e tem demonstrado efeitos benéficos na 

melhoria de vários doenças auto-imunes (BORGES; MARTINI; ROGERO, 2011). Em uma 

recente pesquisa realizada por Barker et al. (2015) concluiu-se que a suplementação de 

INFLAMAÇÃO DO TECIDO ADIPOSO 
Citocinas inflamatórias 

Mitocôndria 
Reticulo 

endoplasmático 
Sintase NO 

(iNOS) 
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vitamina D pode aumentar os níveis de citocinas anti-inflamatórias em pacientes com baixas 

concentrações séricas 25 (OH) D inicialmente. 

A insuficiência/ deficiência de vitamina D nos adolescentes tem sido abordada na 

literatura como um problema relevante, visto que este quadro estabelecido nesta fase da vida 

pode provocar alterações no processo inflamatório e estresse oxidativo, aumentando a 

susceptibilidade a várias patologias na vida adulta. Estudo realizado com crianças e 

adolescentes (n=66) obesas entre 7 e 14 anos encontrou que as crianças e adolescentes com 

valores insuficientes de 25 (OH) D apresentaram um aumento significativo em ambos os 

níveis plasmáticos de malondialdeído (um marcador de fim de lipoperoxidação) e 

mieloperoxidase atividade, um dos principais constituintes dos macrófagos de parede arterial. 

O estudo conclui que as concentrações de 25 (OH) D detectados em crianças gravemente 

obesas esteve associado com aumento dos marcadores de estresse oxidativo, inflamação e 

ativação endotelial (CODONER-FRANCH et al., 2012). 

Em outro estudo mais recente realizado com um total de 1488 alunos escolares entre 7 

e 11 na China foi identificado que 56 % dos indivíduos apresentaram deficiência da vitamina 

D, em que essa deficiência foi maior no grupo que tiveram maior peso corporal e 

concentrações mais baixas de superóxido dismutase, o autores concluiram que a deficiência 

da vitamina D é comum na idade escolar e está intimamente associada com adiposidade, 

inflamação e o estresse oxidativo (ZHANG et al., 2014). 

No entanto, ainda são escassos os estudos relacionando os níveis de 25(OH)D e sua 

associação com adiposidade, inflamação e estresse oxidativo na população adolescente, 

especialmente no Brasil.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente projeto foi submetido e aprovado pelo ao Comitê de Ética e Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CCS/UFPB) atendendo a 

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O número de protocolo de aprovação foi 

de 0139/15 e CAE: 43097115.2.0000.5188.  

Antes de iniciar a coleta dos dados, foi enviada uma carta convite aos pais 

esclarecendo os propósitos do estudo além do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), para assinatura daqueles que permitiram a participação dos filhos. Os 

adolescentes convidados que também aceitaram participar, assinaram o Termo de 

Assentimento (APÊNDICE B).  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Trata-se de um estudo transversal com adolescentes entre 15 a 19 anos, selecionados a 

partir de um rastreamento originado de uma amostra inicial de 220 adolescentes. Com base 

em erro alfa de 5 % e um erro beta de 10 % e considerando uma diferença nas médias de 

concentração da vitamina D de 4 ng /ml e desvio padrão de ± 8,32 ng/mL, a amostra mínima 

deve ser composta de 46 adolescentes em cada grupo (eutrófico e excesso de peso).   

 

3.3 METODO DE SELEÇÃO  

No município de João Pessoa, existem 43 escolas públicas estaduais distribuídas em 

32 bairros. Foi realizada uma amostragem estratificada com um mínimo de 10% das escolas, 

sendo sorteadas 4 escolas do município, e então após o levantamento das turmas foram 

sorteadas 3 salas em cada escola, onde todos os adolescentes na faixa etária do estudo foram 

convidados a participar.  
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3.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DA AMOSTRA 

 

3.4.1 Critérios de exclusão  

Por critério de exclusão, não constituíram a amostra:  

 Indivíduos com idade inferior a 15 anos; 

 Adolescentes classificados como estado de magreza pelo índice de massa corpórea 

(IMC) 

 Adolescentes gestantes ou em amamentação 

 Adolescentes em uso de suplementos que contenham vitamina D; 

 Adolescentes em uso de medicamentos anticonvulsivantes ou para tratamento de 

HIV/AIDS; 

 Adolescentes impossibilitados de realizar a avaliação antropométrica; 

 Adolescentes com diagnóstico de Diabetes Mellitus Tipo I, Síndrome Nefrótica, 

Insuficiência Renal aguda ou crônica, Hepatopatias, Hipotireoidismo, Hipertireoidismo; 

 Etilista ou tabagista crônico. 

 

3.4.2 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo os adolescentes de escolas públicas municipais aceitarem 

participar da pesquisa, com idade entre 15 e 19 anos de idade, apresentem estado cognitivo 

preservado e não estejam inseridos em nenhum dos critérios de exclusão citados acima. 

 

3.5 COLETA DE DADOS  

 

Para coleta de dados, primeiramente foi realizada a aplicação de um questionário 

(APÊNDICE C), para obtenção de informações sobre dados pessoais, foto-tipo de pele, 

atividade física, história clínica e dietética. A coleta de dados inclui outras etapas, tais como: 

(Figura 9):  

a) Avaliação nutricional incluindo antropometria e classificação do estado nutricional 

através das curvas de crescimento da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006), onde 

foram diagnosticados com sobrepeso / obesidade:  
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b) Coleta de sangue para a realização de exames bioquímicos a fim de determinar as 

concentrações séricas de 25(OH)D, PTH, Cálcio sérico, glicemia, triglicerídeos, colesterol 

total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL-colesterol, TGO, TGP, ureia, creatinina, estado 

biomarcadores de inflamação (proteína C reativa - PCR-us, alfa 1 glicoproteína ácida-AGPA) 

e estresse oxidativo (malondialdeído - MDA, capacidade antioxidante total- CAT).  

C) Avaliação do consumo alimentar através da aplicação de recordatório 24 horas  

 

Figura 9: Desenho do estudo 

 

3.5.1 Dados Pessoais 

 

ADOLESCENTES DE 15 A 19 

ANOS 

N= 220  

APLICAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

  

-Dados pessoais,  

-história clinica e 

dietética  

- Ingestão dietética  

AVALIAÇÃO 

NUTRICIONAL  

 

-Peso, Altura, 

-Índice de massa 

corpórea 

(IMC),  

-Circunferência da 

cintura (CC) 

- -Razão cintura/altura 

(RCA) 

AVALIÇÃO BIOQUÍMICA:  
 

- Hemograma completo 

- Glicemia jejum 

Colesterol total; LDL, HDL; 

Triglicerídeos; 

- Ureia; Creatinina, Ác. urico 

- TGO e TGP 

Cálcio sérico; PTH. 

- 25(OH)D. 

-PCR e AGPA; 

-MDA e CAT. 

ADOLESCENTES COM 

SOBREPESO/OBESIDADE 

N=50  

ADOLESCENTES 

EUTRÓFICOS 

N=159 

 

 

11 EXCLUÍDOS 
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Foram coletadas informações como, nome completo do adolescente, sexo e data de 

nascimento.  

3.5.2 Exposição Solar 

A exposição solar foi avaliada  através de entrevista com os adolescentes sobre quanto 

tempo eles se expõem por dia (minutos). Os dados foram categorizados em: exposição solar ≤ 30 

minutos/ dia ou ≥ 30 minutos/dia. 

 

3.5.3 História e Avaliação clínica e dietética 

 

A história clínica foi analisada através dos antecedentes patológicos familiares e 

pessoais, uso de medicamentos e suplementos vitamínicos. Foram considerados adolescentes 

sexualmente maduros o menino que com presença pêlos axilares e a menina que já tivessem 

tido a menarca (FONSECA; SICHIERI; VEIGA, 1998). 

A aferição da pressão arterial diastólica e sistólica foi realizada através do método 

indireto, com técnica auscultatória com uso do esfigmomanômetro aneróide devidamente 

calibrado, de acordo com os protocolos estabelecidos pela VI Diretriz de Hipertensão Arterial 

(SBC, SBH, SBN, 2010). Foram realizadas duas medidas para cada adolescente no braço 

direito, com intervalo entre cinco e 10 minutos entre elas, estando os mesmos sentados, em 

posição relaxada. Tomando-se como valores tensionais finais, a média das duas últimas 

medidas como a pressão arterial do indivíduo (SBC, SBH; SBN, 2010). A interpretação dos 

valores de PA obtidos em crianças e adolescentes levou em consideração a idade, o sexo e a 

altura (Tabela 3). 

 

Tabela 3.  Classificação da pressão arterial para crianças e adolescentes
*
  

 

Classificação
**

 Percentil para PAS e PAD 

Normal PA < percentil 90 

Limítrofe PA entre percentis 90 e 95 ou se a PA exceder 120/80 

mmHg sempre < percentil 90 até < percentil 95 

Hipertensão estágio 1 Percentil 95 a 99 + 5 mmHg 

Hipertensão estágio 2 PA > percentil 99 +5 mmHg 

*
Modificada do The Fourth Report on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure in 

Children and Adolescents. 
**

Para idade, sexo e percentil de estatura. PA: pressão arterial; PAS: pressão arterial 

sistólica. PAD: pressão arterial diastólica.  

FONTE: SBC, 2005. 
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A ingestão dietética foi avaliada partir da aplicação de 2 recordatórios, sendo o 

segundo recordatórios replicado com 40 % da amostra em diferentes intervalos de tempo 

(aproximadamente 15 dias). Para análise dos nutrientes, utilizou-se o software de Nutrição, 

AVANUTRI e para estimar a distribuição da ingestão habitual, foi utilizado o Método de 

múltiplas fontes (Multiple Source Method - MSM), disponível no site 

(https://msm.dife.de/tps/msm/). A média de ingestão foi comparada, de acordo com a faixa 

etária, com o proposto pela Ingestão Dietética de Referência (DRI) de acordo com 

Necessidade Média Estimada(EAR). Assim utilizou-se a recomendação diária de vitamina D 

de 10 µg/dia (400 UI).   

 

3.5.4 Avaliação antropométrica  

 

Os dados antropométricos de peso e estatura foram coletados de acordo com 

procedimentos descritos no Anthropometric Standardization Reference Manual, de Lohman et 

al. (1992) e nas recomendações da OMS (1995). Todas as medidas foram realizadas por 

examinadores treinados e em duplicata.  

O peso foi verificado a partir de balança digital, (modelo BAL-20 PM), com 

capacidade para 150 kg e intervalo de 100g. O adolescente ficou descalço, apenas com o 

uniforme escolar, sendo colocado ereto, com os braços esticados ao longo do corpo e o mais 

imóvel possível na região central da balança, sem nenhum tipo de apoio, olhando para frente. 

A altura foi aferida por estadiômetro vertical com haste metálica com capacidade de 

2,04m (Sanny)  e sensibilidade de 0,5cm, com o adolescente ereto, com a cabeça livre de 

adereços, descalço, com os pés juntos, calcanhares, ombros e nádegas encostados na haste 

vertical, com os braços pendentes ao longo do corpo e o olhar dirigido para o horizonte, no 

momento da aferição. 

As medidas das circunferências da cintura foram realizadas com o indivíduo em pé, 

em posição ereta, sob as roupas e no final de uma expiração normal com o auxílio de uma fita 

métrica não elástica e flexível de 200 cm com precisão de 0,1 mm, utilizando-se a média para 

o valor final. O ponto de mensuração utilizado foi o ponto médio entre a ultima costela e a 

crista ilíaca. Para obtenção dos valores das circunferências, circunda-se com a fita o local do 

corpo que se desejava medir, sendo a mesma colocada com firmeza, sem esticar 

excessivamente, evitando-se assim a compressão do tecido subcutâneo (CALLAWAY et al., 

1988). 

https://msm.dife.de/tps/msm/
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3.5.5 Estado nutricional 

 

Para avaliação do estado nutricional, foram utilizadas como referência as curvas de 

crescimento da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006), cujo público abrange crianças e 

adolescentes (dos 10 aos 19 anos).  Foram utilizadas as curvas de estatura/ idade e IMC/ idade 

considerando os pontos de corte preconizados pelo WHO (quadro 1). 

Para classificação do risco pela CC foi utilizado o percentil > 80 como risco para 

doenças metabólicas de acordo com Taylor et al.(2000). A relação cintura/altura (RCA) 

obtida pelo quociente entre a circunferência da cintura (cm) e a altura (cm), utilizou-se como 

ponto de corte único para meninos e meninas de 0,5, sendo acima desse valor classificado 

como risco para doenças cardiovasculares (HO; LAM; JANUS, 2003) 

 

Quadro 1: Valores críticos e índices antropométricos para classificação do estado nutricional 

de adolescentes 

 

 

    FONTE: BRASIL (2014)  
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3.5.6 Coleta e avaliação do material bioquímico 

 

Todos os participantes foram informados sobre a necessidade do jejum de 12h e as 

coletas sanguíneas serão realizadas nas escolas em datas pré-agendadas. As amostras de 

sangue foram coletadas por equipe devidamente capacitada e encaminhadas ao Laboratório de 

Estudos do Treinamento Físico Aplicado ao Desempenho e Saúde (LETFADS), sob a 

coordenação do professor doutor Alexandre Sérgio Silva, para avaliação das funções renal e 

hepática, através das análises de ureia, creatinina, ALT e AST respectivamente; e avaliação 

complementar através da análise de glicemia, perfil lipídico (colesterol total, lipoproteína de 

baixa densidade (LDL), lipoproteína de alta densidade (HDL) e triglicerídeos), ácido úrico, 

marcadores inflamatórios como proteína C reativa (PCR) e alfa 1 glicoproteína ácida (AGP-

A). Todas as análises foram realizadas através de kits comerciais da marca Labtest (Minas 

Gerais, Brasil), seguindo as recomendações do fabricante. Em parceria com o LETFADS, 

foram avaliados também os parâmetros para atividade oxidante por meio do malondialdeído 

(MDA) e capacidade antioxidante total (CAT). 

Análises de 25 hidroxivitamina D (25(OH)D), paratormônio (PTH) e cálcio sérico 

foram realizados em laboratório particular.  

 

3.5.6.1 Avaliação do perfil lipídico e glicêmico 

 

Análises do perfil lipídico e glicêmico foram realizadas em amostras de soro, 

utilizando de kits comerciais da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil), seguindo as 

recomendações do fabricante e em analisador automático Labmax 240 premium (Lagoa 

Santa-MG, Brasil).  

O colesterol total foi determinado por método enzimático proposto por Trinder (1969) 

a 500nm e o O HDL-c foi quantificado por método manual. Para este procedimento, um 

volume de 0,25 mL de substância precipitante será adicionado a 0,25 mL de amostra de soro 

contidas em microtubos e misturadas vigorosamente por 30 segundos. Em seguida, 

centrifugou-se a 3.500 rpm por 15 minutos, sendo o sobrenadante retirado e colocado em 

alíquotas contendo 1 mL do reagente 1 do kit Colesterol Liquiform, e posto em banho-maria 

por 10 minutos. Por fim, foi feita a leitura em espectrofotômetro ultravioleta (Biospectro, 

modelo SP-220/Brasil), a 500 nm. 
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Os valores de triglicérides foram determinados através do modelo enzimático proposto 

por Trinder (1969), e a absorbância foi obtida no comprimento de onda de 505 nm. Os valores 

das lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) foram obtidos pela equação de Friedwald 

[LDL-c= (CT-HDL-c) – (TG/5)] (FRIEDEWALD; LEVY; FREDRICKSON, 1972). 

As concentrações de glicose sanguínea foram determinadas através do método 

enzimático colorimétrico da glicose oxidase proposto por Trinder (1969). A absorbância foi 

obtida no comprimento de onda de 505 nm. 

 Os valores de referencia para as variáveis do perfil lipídico e glicêmico de 

adolescentes está apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 4: valores de referência para as variáveis do perfil lipídico e glicêmico de crianças e 

adolescentes  

 

 Baixo Desejável Limítrofe Elevado 

CT (mg/dL)  < 150 150-169 ≥ 170 

HDL-c (mg/dL)  ≥ 45    

LDL-c (mg/dL)  < 100 100-129 ≥ 130 

TG (mg/dL)  < 100 100-129 ≥ 130 

Glicose (mg/dL)  < 100   

FONTE: Sociedade Brasileira de Cardiologia–SBC (2005); AMERICAN DIABETS ASSOCIATION-ADA, 

2000.  

 

3.5.6.2 Avaliação de atividade de enzimas hepáticas e renais 

 

As atividades da Alanina Amino Transferase (ALT) e da Aspartato Amino Transferase 

(AST) foram quantificadas em modo cinético referente ao Instituto for Reference Materials 

and Measurements, em soro, por meio dos Kits comerciais ALT Liquiform e AST Liquiform 

(Labtest, Minas Gerais, Brasil), seguindo as instruções do fabricante. As concentrações foram 

determinadas no analisador automático Labmax 240 premuim (Lagoa Santa – MG, Brasil), no 

comprimento de onda de 340 nm. 

As concentrações de creatinina foram quantificadas em soro, por meio do kit 

comercial Creatinina K, conforme instruções do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil) em 

comprimento de onda de 510 nm. Em relação às concentrações de uréia, as mesmas foram 

quantificadas em soro por meio do kit comercial Uréia UV Liquiform, conforme orientação 
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do fabricante (Labtest, Minas Gerais, Brasil), a absorbância foi obtida no comprimento de 

onda de 340 nm. As concentrações de ácido úrico foram quantificadas em soro pelo método 

enzimático-Trinder, por meio do kit comercial Ácido Úrico Liquiform (Labtest, Minas Gerais, 

Brasil), conforme orientações do fabricante. A absorbância foi obtida no comprimento de 

onda de 520 nm. 

 

3.5.6.3 Vitamina D [25(OH)D] 

A dosagem sérica de 25 (OH) D foi determinada pelo método de quimioluminescência 

considerando os valores de referência < 20 ng/mL como deficiência , 21-29 ng/mL como 

insuficiência  e ≥ 30 ng/mL como suficiência segundo a Endrocrine Society (HOLLICK, 

2011). 

 

3.5.6.4 Paratormônio (PTH) e Cálcio sérico  

 

A análise de PTH foi realizada por laboratório particular através do ensaio 

imunométrico quimioluminescente, detectando a molécula intacta de PTH, sendo utilizado 

como valores de referência 7 a 53 pg/ml, segundo Silva et al. (2008).  

O exame de cálcio sérico foi realizado por técnica colorimétrica automatizada por 

meio dos kits comerciais de Cálcio Arzenato (Bioclin), conforme orientações do fabricante. 

Os valores de referência para a normalidade foram estabelecidos entre 8,4 e 10,2 mg/dL 

(DUARTE et al., 2005).  

 

3.5.6.5 Avaliação do estresse oxidativo 

 

O estresse oxidativo foi avaliado por meio da determinação de um marcador oxidante, 

produto final da peroxidação lipídica, o malondialdeído (MDA) e um marcador de atividade 

antioxidante, a capacidade antioxidante total (CAT).  

A atividade oxidante foi quantificada por meio da reação do ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) com os produtos de decomposição dos hidroperóxidos, conforme método descrito 

por Ohkawa, Ohishi e Yagi (1979). Para isto, 250 µl de amostra do plasma será adicionado ao 

cloreto de potássio (KCl) onde será incubado em banho-maria a 37° C por 60 minutos. Em 

seguida, a mistura foi precipitada com ácido perclórico AA 35% e centrifugado a 1400 rpm 

por 20 minutos a 4°C. O sobrenadante irá ser transferido para novos microtubos e adicionado 

400 µl de ácido tiobarbitúrico a 0,6% e incubado a 100° C por 60 minutos. Após o 
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resfriamento, o material foi lido em espectrofotômetro ultravioleta (Biospectro, modelo SP-

220/Brasil), a um comprimento de onda de 532 nm, em temperatura ambiente.  

A determinação da capacidade antioxidante do plasma foi realizada por meio do 

método do DPPH. O procedimento foi baseado no método descrito por Brand-Williams, 

Cuvelier e Berset (1995) na qual uma alíquota de 1,25 mg de DPPH que foi diluída em 100 

mL de etanol, mantida sob refrigeração e protegida da luz (com papel alumínio ou vidro 

âmbar). Em tubos apropriados para centrífuga serão adicionados 3,9 mL da solução de DPPH 

e em seguida acrescentará 100 µL do plasma. Os tubos foram agitados no vórtex e deixados 

em repouso por 30 minutos. Em seguida serão centrifugados a 10.000 rpm à temperatura de 

20ºC por 15 minutos e o sobrenadante utilizado para a realização da leitura em 

espectrofotômetro a 515 nm. Os resultado foram expressos como atividade antioxidante (%), 

onde:  

AOA= 100 – [DPPH•R]t /[DPPH•R]B 100) 

Sendo [DPPH•R]t e [DPPH•R]B a concentração de DPPH• remanescente após 30 

minutos, avaliadas na amostra (t) e no branco (B) preparado com água destilada. 

3.5.6.6 Avaliação de marcadores inflamatórios  

Para a análise da PCR-us foi utilizado o método imunonefelométrico, sendo 

considerados valores de referencia para PCR entre 1 e 3 mg/L com base na IV Diretriz 

Brasileira sobre dislipidemia e prevenção da arterosclerose da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (SBC, 2007), que considera fator de risco para DCV proteína C reativa de alta 

sensibilidade > 3 mg/L (na ausência de etiologia não esclerótica). 

Para a análise de AGP-A foi utilizado o método imunonefelométrico, sendo adotado 

como referencia de valores normais de 40 a 150 mg/dl (FERREIRA; PAIVA; ANDRADE, 

2006). 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os resultados estão apresentados como percentual, média e desvio padrão da média. 

As análises foram realizadas no programa “Statistical Pac age for the Social Sciences” (SPSS 

Inc., Chicago, Ill., USA), versão 21.0. Os dados foram previamente testados para normalidade 

e homogeneidade por meio dos testes de Kolmogorov Smirnov e Levene. As Diferenças entre 

grupos foram testadas por meio do teste T independente ou seu corresponde não paramétrico 

U de Mann-Whitney. Para avaliar a proporção entre os grupos de dados nominais foi utilizado 

teste Qui-quadrado. Testes de correlação de Pearson ou Spearman também foram 

empregados. O limiar significativo foi fixado em p <0,05 em todos os casos.
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado Senhor (a), 

O seu filho (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: RELAÇÃO ENTRE 

INSUFICIÊNCIA/DEFICIÊNCIA DA VITAMINA D, INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO EM 

ADOLESCENTES ESCOLARES COM EXCESSO DE PESO. 

O objetivo do estudo é avaliar os níveis séricos de vitamina D e sua associação com a inflamação e 

estresse oxidativo em adolescentes de 15 a 19 anos da rede pública do município de João Pessoa- PB.  

Será desenvolvida pela mestranda Dayanna Joyce Marques Queiroz do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Nutrição – Clínica e epidemiologia aplicada a Nutrição – UFPB, sob a orientação das Profª Drª. 

Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves. 

Solicitamos sua autorização para que seu filho (a) possa participar dos procedimentos necessários para 

realização do estudo. Durante a pesquisa será realizada o preenchimento de um questionário de consumo 

alimentar; realização de avaliação antropométrica (peso, altura e circunferência da cintura), aferição e análise da 

pressão arterial e uma única coleta sanguínea para a realização de exames bioquímicos (hemograma, glicemia de 

jejum, colesterol total, uréia, creatinina, ácido úrico, LDL, HDL triglicerídeos, TGO, TGP, PTH, vitamina D e 

marcadores de inflamação (PCR, AGPA) e estresse oxidativo (MDA, CAT)). 

Serão três encontros, o primeiro no dia da triagem (recebimento dos Termos assinados), o segundo no 

dia da coleta sanguínea e o terceiro no dia da entrega dos exames. A possibilidade de danos durante a realização 

da pesquisa é mínima, entre eles: constrangimento (tendo em vista que serão inquiridas sobre sua condição 

socioeconômica e alimentação). Além disso, como serão submetidas à coleta de sangue, eventualmente, poderá 

ocorrer certo desconforto. Todavia, caso isso ocorra o seu filho estará livre para solicitar a parada dos 

procedimentos, podendo, inclusive, solicitar sua saída da pesquisa sem prejuízo algum. Está pesquisa trará 

benefícios, o diagnóstico do estado nutricional antropométrico e de vitamina D.  

A participação do adolescente é voluntária e você pode recusar a participação dele nesta pesquisa. Para 

isto, basta que não assine o termo de consentimento, devolvendo ao pesquisador.  

A participação do seu filho (a) é de fundamental importância, pois contribuirá muito para a realização 

do nosso trabalho. Os resultados desta pesquisa podem ser publicados em artigos, congressos e em outros 

eventos científicos, onde sua identidade permanecerá anônima. 

Todas as informações serão mantidas em sigilo. Além disso, a qualquer momento, seu filho terá o 

direito de recusar-se a participar da pesquisa, sem prejuízo ou ônus.  

Tendo sido esclarecido (a) sobre os objetivos do estudo, aceito que meu filho 

(a)_______________________________________ participe desta pesquisa.   

_______________________________ 

Assinatura do Responsável  

Atenciosamente, 

_________________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável  

_________________________________________________________     

  Assinatura do Pesquisador Participante 

 

Contato da Pesquisadora Responsável: Dayanna Joyce Marques Queiroz 

Telefones: (83) 96296511. 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB: (83) 32167791 
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa RELAÇÃO ENTRE 

INSUFICIÊNCIA/DEFICIÊNCIA DA VITAMINA D, INFLAMAÇÃO E ESTRESSE OXIDATIVO EM 

ADOLESCENTES ESCOLARES COM EXCESSO DE PESO. 

Seus pais permitiram que você participe. Queremos é avaliar os níveis séricos de vitamina D e sua 

associação com a inflamação e estresse oxidativo em adolescentes da rede pública do município de João Pessoa- 

PB.Os adolescentes que irão participar dessa pesquisa têm de 15 a 19 anos de idade. Você não precisa participar 

da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

Serão necessários alguns procedimentos para realização do estudo: preenchimento de um questionário 

de consumo alimentar; realização de avaliação antropométrica (peso, altura e circunferência da cintura), aferição 

e análise da pressão arterial, realização de exames bioquímicos em uma única coleta ((hemograma, glicemia de 

jejum, colesterol total, uréia, creatinina, ácido úrico, LDL, HDL triglicerídeos, TGO, TGP, PTH, vitamina D e 

marcadores de inflamação (PCR, AGPA) e estresse oxidativo (MDA, CAT)) 

Será desenvolvida pela mestranda Dayanna Joyce Marques Queiroz do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Nutrição – Clínica e epidemiologia aplicada a Nutrição – UFPB, sob a orientação das Profª Drª. 

Maria da Conceição Rodrigues Gonçalves. 

Caso aconteça algo errado, você pode procurar a responsável pela pesquisa, Dayanna Joyce Marques 

Queiroz, telefone: (83) 9629 6511. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, nem daremos a 

estranhos suas informações. Os resultados da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar os adolescentes 

que participaram da pesquisa.  

Eu___________________________________________________________ entendi os benefícios e 

riscos que podem acontecer e aceito participar desta pesquisa. Entendi que posso dizer “sim” e participar, 

mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir. Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e 

conversaram com os meus responsáveis. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________                  

Assinatura do Pesquisador Responsável                 

 

Contato da Pesquisadora Responsável: Dayanna Joyce Marques Queiroz 

Telefones: (83) 96296511 

 

Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPB: (83) 32167791 
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APÊNDICE C 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Escola: Código:  

Nome:  Série:  

Data de Nascimento:      /        / Endereço:  Telefone:  

Nome do Responsável: 

DADOS SOCIODEMÓGRAFICOS 

1) Sexo :     1. Masculino (   )      2. Feminino (    ) 

2) Qual a cor da sua pele?      1. Branca (   )    2. Negra (   )      3. Parda (   )    4. Amarela (   )  5.Indígena (   )  

3) Qual seu estado civil?  1. Solteiro (   )   2. Casado (   ) 3. Mora junto (   )  4. Separado (    )   5. Viúvo (  ) 6. Outros (    ) 

4) Você possui filhos?  1. Sim (   )   2. Não (   )  Se sim, quantos?  1. Um (   )  2. Dois (   )  3. Três (   )  4. Quatro (   ) 

 5. Cinco ou mais (  ) 

5) Quantas pessoas moram na sua casa incluindo você?  1. Uma (  )  2. Duas (   ) 3. Três (  ) 4. Quatro (  )   5. Cinco   6. ≥ Seis (  ) 

6) Com quem você mora? 1. Pai (   )  2. Mãe (   )  3. Irmãos (   )   4. Tios (   )   5. Avós (   ) 6. Cônjuge (   ) 7. Outros (   )_________ 

7) Entre as pessoas que residem com você quantas têm: até 5 anos?_____ Entre 6 e 14 anos_____ Entre 15 e 24 anos_____       

                                                                                                    Entre 25 e 60 anos__________     > 60 anos ________   (    ) NS 

8) 1. Quantos cômodos tem sua casa?_____________, 2. Quantos destes são usados para dormir?______________ 

9) Você trabalha?  1. Sim (   )  2. Não (   ) 

10) Quem são as pessoas que mais contribuem para o sustento na sua casa? 1. Pai (   ) 2. Mãe (   )  3. Você mesmo (   ) 4. Outros (   )                                  

Quem?__________________________   5. NS (    )                                                                                                               

11) Você mora em casa:  1. Alugada (   )    2.Própria (   )  3. Cedida (   )  4. NS (   ) 

12) Você ou sua família recebe algum tipo de bolsa ou auxílio do governo?  1. Sim (   )    2. Não (  )    

             Se sim, que tipo:  1. Bolsa Família (   )     2. Bolsa estudo (   )    3. Pró-Jovem (   )  4. NS  (   )  5. Outra (   ) __________________ 

13) Qual a escolaridade dos seus responsáveis?     (   )NS 

 Analfab. Fund. 

Incomp. 

Fund. 

Comp. 

Medio 

Incomp. 

Médio 

comp. 

Superior 

Incomp. 

Superior 

Comp. 

Pós-grad Não sabe 

PAI          

MÃE          
 

VARIÁVEIS CLINICAS, HÁBITOS DE VIDA E ACESSO A SERVIÇOS 

14) Existe algum serviço de saúde perto da sua casa? 1. Sim (   )  2. Não (   )  3. NS  (   )   

15) Se sim, qual?   1. SUS (   )  2. Particular (   )  3. NS (   ) 

16) Se SUS, qual o tipo de serviço? 1.Posto de Saúde (   )   2. Hospital (   )   3. Outro (   )  Qual?___________    4. NS  (   ) 

17) Você costuma frequentar esse serviço de saúde?     1. Nunca (   )   2. Ás vezes (   )    3. Sempre  (    ) 

               Se nunca, por quê?__________________  (   ) NS 

18) Você apresenta alguma doença? 1. Sim (   )  2. Não (   )  3. NS (   )  Se sim, qual? 1. HAS (    ) 2. DM (   ) 3. Câncer (   ) 

            4. Obesidade (     )      5. Outra (    ) :__________  6. NS (   ) 

19) Como tomou conhecimento?  1. Profissional de saúde _____________  (   )  2. Outros _________________ (   ) 3. NS (   ) 

20) Faz algum tratamento?   1. Sim (   )   2. Não (   )  Se sim, qual?  1. Medicamento (   )  2. Dieta (   )  3. Outro __________ 

21) Se faz uso de medicamento, qual? _______________ 

22) No caso das meninas, faz uso de algum contraceptivo (oral ou injetável)? 1. Sim  (   )  2. Não (   )  Se sim, qual?______________ 

23) Na sua família existe algum histórico de doença?  1. Sim (   )  2. Não (   )  3. NS (  ) . Se sim, qual e qual familiar? 

 1. HAS (    ) : 1.PAI (  ) 2. MÃE (    ) 3. AVÓS (   ) 4. AVÔS (   )  5. IRMÃOS  (   )  6. OUTROS (   ) ____________________ 

 2. DM (   ) : 1.PAI (  ) 2. MÃE (    ) 3. AVÓS (   ) 4. AVÔS (   )  5. IRMÃOS  (   )  6. OUTROS (   ) _____________________ 

 3. Câncer (   ) :1.PAI (  ) 2. MÃE (    ) 3. AVÓS (   ) 4. AVÔS (   )  5. IRMÃOS  (   )  6. OUTROS (   ) ___________________ 

4. Obesidade (  ) : 1.PAI (  ) 2. MÃE (    ) 3. AVÓS (   ) 4. AVÔS (   )  5. IRMÃOS  (   )  6. OUTROS (   ) _________________ 

5. Outra (    ) :__________ __- 1.PAI (  ) 2. MÃE (    ) 3. AVÓS (   ) 4. AVÔS (   )  5. IRMÃOS  (   )  6. OUTROS (   ) ________ 

6. NS (   ) 
 

24) Usa ou já usou algum suplemento Vitamínico?   1. Não usa (   )  2. Usa (   )  3. Já usou (   )    Qual? _____________4. NS (   ) 

25) Quando foi a ultima vez que usou? ______________________ Quem prescreveu?_____________________ 

26) Se for mulher: qual a idade da sua primeira menstruação? ________________  (   ) NS 

27) Se for homem: você tem pelos na região da axila? 1. Sim (   )  2. Não (   ) 

28) Você dorme quantas horas por dia?  1. Menos de 6 horas (   )    2. De 6 a 8 horas  (   )   3. Mais de 8 horas  (   )  4. NS   (   ) 

29) Você fuma? 1. Sim (   )  2. Não  (   )  .Se sim, quantos cigarros por dia? _____________  NS (   ) 

30) Com que idade você começou a fumar? _____________ NS (   ) 
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31) Nos últimos 30 dias você fez uso de álcool? 1. Sim ( )  2. Não ( ). Se sim, em que ocasião? ________________ 

32) Qual a frequência?  1.Diariamente (   )      2.  três a cinco vezes/semana (   )     3. Uma a duas vezes/ semana (   )      4. Uma vez a                           

cada 15 dias (   )  5. Uma vez/mês 6. NS (    )  

33) Qual o tipo de bebiba?__________________           NS (    ) 

34) Quantas doses você ingeriu?________________     NS (   ) 

FOTOTIPO DE PELE 

1. Tipo I: pele muito clara, sempre queima, nunca bronzeia. (   )  

2. Tipo II: pele clara, sempre queima e algumas vezes bronzeia. (   )  

3. Tipo III: Pele menos clara, algumas vezes queima e sempre bronzeia. (   )  

4. Tipo IV: Pele morena clara, raramente queima e sempre bronzeia. (   )  

5. Tipo V: Pele morena escura, raramente queima e sempre bronzeia. (   )  

6. Tipo VI: pele negra, nunca queima e sempre bronzeia. (   ) 

EXPOSIÇÃO SOLAR 

35) Por dia, você se expõe ao sol quanto tempo? 1. Até 15 min (   )  2. Entre 15-30 min (   ) 3. Entre 30-60 min (   )   4. > 60 min (   )  

36) Você costuma usar protetor solar? 1. Sim (   ) 2. Não (   )    

37) Se sim, quando? 1. Diariamente (   )   2. Quando vai se expor ao sol  (   )  3. Só quando vai a praia (   )  4. Outros (   ) _________ 

38) Em que partes do corpo você costuma colocar? 

1. Membros superiores (   )       2. Membros inferiores (   )    3. Rosto (   )        4. Todo o corpo  (   ) 

39) Você pratica alguma atividade física exposto ao sol? 1. Sim (   ) 2. Não (   )   

40) Se sim, quanto tempo? ______________ 

41) Quantas vezes/semana?_________________ 

42) Você trabalha exposto ao sol? 1. Sim (   ) 2. Não (   )   Se sim, quanto tempo?______________ 

43) Você se expõe ao sol quando vai a escola? 1. Sim (   ) 2. Não (   )   Se sim, quanto tempo?_________ 

44) Com que frequência você vai a praia ou se expõe ao sol para se bronzear?  

       1. Uma vez/semana (   )   2.Uma vez a cada 15 dias (  )   3. Uma vez/mês (   )  4. Uma vez a cada três meses  (    )  

       5.Uma vez a cada seis meses   6. Uma vez/ ano outro:_________________________ 

ATIVIDADE FÍSICA 

45) Você praticou esporte ou exercício físico em clubes, academias, escolas de esportes, parques, ruas ou em casa nos últimos 12 

meses? 1. Sim (   ) 2. Não (   )   

46) Qual esporte ou exercício físico você praticou mais freqüentemente? 

47) Quantas horas por dia você praticou? 

48) Quantas vezes por semana você praticou? 

49) Quantos meses por ano você praticou? 

50) Você praticou um segundo esporte ou exercício físico? 1. Sim (   )   2. Não (   )    

51) Qual esporte ou exercício físico você praticou? 

52) Quantas horas por dia você praticou? 

53) Quantas vezes por semana você praticou? 

54) Quantos meses por ano você praticou? 

55) Você praticou um terceiro esporte ou exercício físico?  1. Sim (   )   2. Não (   )    

56) Qual esporte ou exercício físico você praticou? 

57) Quantas horas por dia você praticou? 

58) Quantas vezes por semana você praticou? 

59) Quantos meses por ano você praticou? 

60) Você costuma ir de bicicleta ou a pé para a escola? 1. Sim (   )     2. Não (   )    

61) Quantas horas por dia você gasta nessas atividades? 

HISTÓRIA DIETÉTICA 

FONTES Nunca 1 x/mês 1 x/15 dias 1-3x/semana >4x/semana Diariamente 

Ovo       

Peixes: Atum       

Cavala       

Salmão       

Sardinha       

Arenque       

Outros       

Leite desnatado       

Leite integral       

Queijo       

Manteiga       
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AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 

PESO (KG):           ALTURA(M):  IMC (KG/M2): Diagnóstico: 

DIAGNÓSTICO (E/I):  Cintura (cm): Diagnóstico: 

RCA:  Diagnóstico: PA1: PA2: PA3:       

RCA:  DIAGNÓSTICO: 

 

Entrevistador responsável:_______________________________________Data:_________ 
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APÊNDICE D – RECORDATÓRIO ALIMENTAR 24 HORAS. 

 

Paciente: _____________________________________ Nº DE ORDEM ________ 

Data da aplicação:____/____/____.    Dia referente:____/____/____. 

Refeição 

 

Preparação Alimentos Medida 

Caseira 

Quantidade 

(g/mL) 

Desjejum: 

Horário:___________

   

  

    

    

Lanche: 

Horário:___________ 

    

Almoço: 

Horário:__________ 

 

 

 

    

Lanche: 

Horário:___________

   

  

    

Jantar: 

Horário:___________ 

 

 

 

    

Colação: 

Horário:___________ 
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ANEXO A – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ETICA  
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RESUMO  

 

Objetivo: Avaliar a associação entre a insuficiência/deficiência da vitamina D e riscos 

cardiometabólico em adolescentes. Metodologia: Estudo com 209 adolescentes entre 15 e 19 

anos de escolas públicas na cidade de João Pessoa-PB, Brasil. O estado nutricional e clínico 

foi avaliado pelo índice de massa corporal (IMC), circunferência da cintura (CC), razão 

cintura/altura (RCA) e aferição dos níveis pressóricos. Foram analisadas as concentrações 

séricas de hidroxivitamina D (25(OH)D), paratormônio, Cálcio, Perfil glicolipídico, 

marcadores inflamatórios, malondialdeído (MDA) e capacidade antioxidante total (CAT). 

Resultados: A insuficiência/deficiência de vitamina D (≤ 30 ng/ mL) foi observada em 57,4 

% (IC 95% -50,6-64) dos adolescentes, e em 76 % (IC 95%-62,8-86,3) dos classificados com 

excesso de peso. O consumo dietético de vitamina D foi inadequado (60 UI ± 18) em 100 % 

da amostra. Menores concentrações de 25(OH)D estiveram associados ao sexo feminino (RP= 

2,3; IC 95% = 1,8-3,5; p= 0,00), maior adiposidade central pelas medidas de CC (p=0,02) e 

RCA (0,01), menor CAT (p= 0,01) e Cálcio (p= 0,00). Os adolescentes apresentaram uma 

correlação inversa entre Colesterol total (p=0,01; r= -0,167) e IMC (p=0,02; r=-0,166) com os 

níveis de 25 (OH)D. Os valores de Colesterol total, triglicerídeos, PCR, AGP-A e MDA 

estiveram aumentados no grupo com hipovitaminose D com excesso de peso (p < 0,05). 

Conclusão: A insuficiência/deficiência de vitamina D associou-se com adiposidade total e 

central, menor capacidade antioxidante e maiores níveis de colesterol total, sugerindo que 

níveis inadequados de vitamina D promove o aumento do risco no desenvolvimento de 

doenças associadas ao excesso de peso, processo inflamatório e estresse oxidativo em 

adolescentes. 

 

Palavras-chave: vitamina D, adolescente, doenças metabólicas, estresse oxidativo.  
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ABSTRACT 

 

 Objective: To evaluate the association between failure/vitamin D deficiency and 

cardiometabolic risk in adolescents. Methodology: The study included 209 adolescents 

between 15 and 19 years of public schools in the city of João Pessoa, Brazil. The nutritional 

and clinical status was assessed by body mass index (BMI), waist circumference (WC), the 

waist / height (RCA) and measurement of blood pressure levels. Serum concentrations were 

analyzed hydroxyvitamin D (25 (OH) D), parathyroid hormone, calcium, glycolipid profile, 

inflammatory markers, malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC). 

Results: The failure / vitamin D deficiency (≤ 30 ng/mL) was observed in 57.4% (CI95% -50, 

6-64) adolescents, and 76% ( CI 95%- 62,8-86, 3) of classified overweight. Dietary intake of 

vitamin D was inadequate (60 ± 18 ug) in 100% of the sample. Low levels of 25 (OH) D was 

associated with female gender (PR = 2.3; IC 95 %; p = 0.00), central adiposity measures by the 

CC (p = 0.02) and RCA (0.01), CAT (p = 0.01) and calcium (p = 0.00). The adolescents 

showed an inverse correlation between the total cholesterol (p = 0.01; r = -0.167) and BMI (p 

= 0.02; r = -0.166) with the levels of 25 (OH) D. The values of total cholesterol, triglyceride, 

CRP, AGP-A and MDA were increased in the group of vitamin D deficiency overweight (p 

<0.05). Conclusion: The insufficiency / deficiency of vitamin D associated with full and 

central adiposity, reduced antioxidant capacity and increased total cholesterol levels, 

suggesting that inappropriate levels of vitamin D promotes the increased risk in the 

development of diseases associated with overweight, inflammation and oxidative stress in 

adolescents.. 

 

Keywords: Vitamin D, adolescents, metabolic diseases, oxidative stress. 
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INTRODUÇÃO 

 

A vitamina D é classicamente conhecida pelo seu papel na regulação dos níveis 

corporais de cálcio e fósforo [1-2]. Nos últimos anos tem demonstrado exercer efeitos 

biológicos que vão além da regulação do metabolismo ósseo [3-4]. Acredita-se que a forma 

ativa da vitamina D exerça seus efeitos principais interagindo com o receptor de alta 

afinidade, chamado de vitamin D receptor (VDR), presente em diversos tecido e com possível 

atuação em diversas funções fisiológicas no organismo [2].  

Evidências demonstram uma alta prevalência de níveis insuficientes de vitamina D em 

todo mundo, sendo considerado um problema de saúde pública [2-5]. Estudos recentes já 

indicam que adolescentes e adultos jovens apresentam níveis insuficientes desta vitamina em 

diversos países [2,6,7]. Recentemente, no Brasil estudos encontraram uma prevalência de 

70% e 60 % de adolescentes com hipovitaminose D nas cidades Juiz de Fora e São Paulo, 

respectivamente [8-9].  

Achados sugerem na população adulta uma associação entre os baixos níveis séricos 

de 25(OH) e o aumento do risco no desenvolvimento de Diabetes Mellitus, doenças 

cardiovasculares, câncer [2,10], aumento da pressão arterial [11] e obesidade [12]. Outro 

papel visto da vitamina D é sua possível ação na imunidade atuando contra o estresse 

oxidativo, com ação antioxidante e anti-inflamatória [13-15]. No entanto, são raros os estudos 

que avaliaram as associações entre os níveis séricos de 25(OH)D e biomarcadores de 

inflamação e estresse oxidativo na idade escolar.  

Nesse sentido, é pertinente detectar o aumento no desenvolvimento de fatores de 

riscos cardiometabólico na adolescência, uma vez que a adiposidade e sedentarismo nessa 

faixa etária, ainda não desenvolveriam disfunções fisiopatológicas. Entretanto, dados atuais 

mostram que mesmo sem os desfechos como desenvolvimento de diabetes tipo II e doenças 

cardiovasculares, adolescentes com níveis insuficientes de vitamina D estão associados com 

aumento nos fatores de risco para estas complicações, entre eles maior IMC, aumento de 

pressão arterial, resistência à insulina e maior estresse oxidativo [16- 18].  

No entanto, ainda é pouco explorada na literatura a relação entre a insuficiência de 

25(OH)D e o aumento de fatores de riscos cardiometabólico na infância e adolescência. Nesse 

sentido, este estudo foi desenhado para verificar se a presença de insuficiência/deficiência de 

vitamina D está associada a desordens metabólicas em uma população de adolescentes.  
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MATERIAIS E MÉTODOS  

 

População do Estudo 

  

Tratou-se de um estudo transversal, realizado com 209 adolescentes de 15 a 19 anos 

de escolas públicas da cidade de João Pessoa-PB, Nordeste do Brasil.  

Esse grupo foi selecionado a partir de uma amostra inicial de 220 adolescentes. Com 

base em erro alfa de 5 % e um erro beta de 10 % e considerando uma diferença nas médias de 

concentração da vitamina D de 4 ng /mL e desvio padrão de ± 8,32, a amostra mínima deve 

ser composta de 46 adolescentes em cada grupo (eutróficos e excesso de peso).  

Foi realizada uma amostragem estratificada com um mínimo de 10% das escolas (43), 

sendo sorteadas 4 escolas do município, e então após o levantamento das turmas foram 

sorteadas 3 salas em cada escola. Os critérios de inclusão da pesquisa foram: adolescentes 

entre 15 e 19 anos de idade que com estado cognitivo preservado, adolescentes não gestantes 

ou lactantes, não apresentarem estado nutricional classificado como magreza, ausência de uso 

de suplementação de vitamina D, não fazendo uso de medicamentos anticonvulsivantes ou 

para tratamento de HIV/AIDS e que não apresentassem doença renal e hepática ou qualquer 

outra doença consumptiva crônica [19]. 

O protocolo deste estudo foi aprovado previamente pelo Comitê de ética e Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (CCS/UFPB) pelo protocolo 

0139/15, atendendo a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

História e Avaliação clínica e exposição solar 

 

A história clínica foi avaliada, por meio do questionamento sobre o uso de 

medicamentos e suplementos vitamínicos. Os níveis pressóricos foram aferidos em duplicata 

em cada adolescente, entre um intervalo de 5 minutos. A classificação foi realizada de acordo 

com os parâmetros da Sociedade Brasileira de Hipertensão [20]. 

A exposição solar foi avaliada perguntando aos adolescentes quanto tempo eles se 

expõem por dia (minutos). Os dados foram categorizados em: exposição solar ≤ 30 minutos/ dia 

ou ≥ 30 minutos/dia. 

 

Avaliação Antropométrica 
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O peso foi avaliado em balança digital, (modelo BAL-20 PM) com capacidade para 

150 kg. A altura foi determinada utilizando estadiômetro (Sanny®, Caprice ES2060). O 

estado nutricional ou adiposidade total foi determinada pelo índice de massa corporal (IMC), 

de acordo com a Organização Mundial de Saúde [21]. O excesso de peso (sobrepeso e 

obesidade) foi definido com IMC classificado em: > Escore –z +1. 

A adiposidade central foi determinada pelas medidas da circunferência da cintura (CC) 

e a relação cintura/altura (RCA). A CC foi realizada com o indivíduo em pé com o auxílio de 

uma fita métrica não elástica no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca. Para 

classificação do risco pela CC foi utilizado o percentil > 80 como risco para doenças 

metabólicas de acordo com Taylor et al. [22]. A RCA foi obtida pelo quociente entre a 

circunferência da cintura (cm) e a altura (cm), utilizando ponto de corte de 0,5 [23].  

 

Ingestão dietética 

 

A ingestão dietética foi avaliada a partir da aplicação de 2 recordatórios 24 horas, 

sendo o segundo recordatório replicado com 40 % da amostra em diferentes intervalos de 

tempo (aproximadamente 15 dias). Para análise dos nutrientes, utilizou-se o software de 

Nutrição, AVANUTRI e para estimar a distribuição da ingestão habitual, foi utilizado o 

Método de múltiplas fontes (Multiple Source Method - MSM), disponível no site 

(https://msm.dife.de/tps/msm/). A média de ingestão foi comparada, de acordo com a faixa 

etária, com o proposto pela Ingestão Dietética de Referência (DRI) [24].  

 

Análise bioquímica 

  

Os adolescentes foram informados sobre a necessidade do jejum de 12 horas e as 

coletas sanguíneas foram realizadas nas escolas em datas pré-agendadas. A dosagem sérica de 

hidroxivitamina D (25 (OH) D) foi determinada pelo método de quimioluminescência 

considerando os valores de referência < 20 ng/mL como deficiência, 21-29 ng/mL como 

insuficiência e ≥ 30 ng/mL como suficiência segundo a Endrocrine Society [12]. A dosagem 

de Cálcio sérico foi realizada por técnica colorimétrica automatizada por meio dos kits 

comerciais de Cálcio Arzenato (Bioclin). O Hormônio Paratireoide (PTH) foi determinado 

através de ensaio imunométrico quimioluminescente.  

Os Níveis séricos de proteína C reativa ultrassensível (PCR-us) e Alfa 1 Glicoproteína 

Ácida (AGP-A) foram avaliados através do método imunonefelométrico. A atividade oxidante 

https://msm.dife.de/tps/msm/
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foi determinada pela análise malondeialdeído (MDA) no plasma, através da reação de ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) com os produtos de decomposição dos hidroperóxidos [25] e a 

capacidade antioxidante total (CAT) foi analisada através do método DPPH no plasma [26]. 

As dosagens de Glicose, Colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL), As 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), triglicerídeos, ureia, creatinina, ácido úrico, Alanina 

Amino Transaminase (ALT) e Aspartato Amino Transaminase (AST) foram realizadas em 

amostras de soro utilizando kits comerciais da marca Labtest (Minas Gerais, Brasil), seguindo 

as recomendações do fabricante, em analisador automático Labmax 240 premium (Lagoa 

Santa - MG, Brasil). Os valores de LDL foram obtidos pela equação de Friedwald [LDL-c= 

(CT-HDL-c) – (TG/5)] [27].  

 

 Análise Estatística 

 

Todos os resultados foram apresentados em média (± desvio padrão), mediana 

(intervalo interquartil) ou números (percentagem e IC 95 %). As análises foram realizadas no 

programa “Statistical Pac age for the Social Sciences” (SPSS Inc., Chicago, USA), versão 

21.0. As variáveis contínuas foram previamente testados para normalidade e homogeneidade 

por meio dos testes de Kolmogorov Smirnov e Levene ou Bartlet. As Diferenças entre e intra 

grupos foram testadas por meio do teste T independente ou seu corresponde não paramétrico 

U de Mann-Whitney. Para avaliar a proporção entre os grupos em escala de mensuração 

nominal foi utilizado o teste do Qui-quadrado. Testes de correlação de Pearson ou Spearman 

também foram empregados. O limiar estatisticamente significante foi fixado em p < 0,05 em 

todos os casos. 
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RESULTADOS  

 

A amostra foi composta por 209 adolescentes com idade média de 16,9 (± 1,07) anos. 

A insuficiência/deficiência de vitamina D foi encontrada em 57, 4 % (IC 95 %- 50,6-64), com 

maior prevalência no sexo feminino (RP =2,3) e os classificados com excesso de peso 

(p=0,00). Nota-se uma evidente relação entre os marcadores de adiposidade central CC e 

RCA com a hipovitaminose D (P <0,05), como pode ser observada na tabela 1.  

No que se refere à ingestão dietética de vitamina D, a média de ingestão habitual foi 

de 1, 50 µg/dia (± 0,45), onde nenhum adolescente atingiu a ingestão mínima recomendada 

[24]. Quanto à exposição solar, observou-se que os adolescentes com hipovitaminose D 

apresentaram em sua maioria exposição solar ≤ 30min/dia com 68 % (p= 0,00) em 

comparação aos adolescentes com níveis suficientes de vitamina D (32%) (dados não 

mostrados).  

Na tabela 2, pode ser observado que os adolescentes com insuficiência/deficiência de 

25(OH)D apresentaram menores níveis séricos de cálcio (p=0,00), capacidade antioxidante 

total (CAT) (p =0,01) e maiores valores de colesterol total (p =0,02). As concentrações séricas 

de glicose, triglicerídeos, PCR, AGP-A e o MDA não diferiram entre os grupos. Não foram 

encontradas diferenças quanto aos valores bioquímicos da função renal e hepática (p>0,05) 

(dados não mostrados). 

Após o teste para avaliar o grau de associação dos valores individuais associados com 

os níveis de 25(OH)D, observou-se uma correlação positiva entre os níveis séricos de 25(OH) 

D e cálcio (p=0,00; r= 0,305) e negativa com os níveis de colesterol (p=0,01; r= - 0,167) e 

IMC (p= 0,02; r= -0,166) (dados não mostrados).  

A tabela 3 mostrou o comportamento nos parâmetros a avaliação intra e intergrupo de 

acordo status de 25 (OH)D e adiposidade total (IMC). Observou-se que os adolescentes com 

excesso de peso além de apresentarem menores níveis de 25 (OH) D, possuem maiores níveis 

de triglicerídeos, colesterol total, níveis pressóricos (PAS, PAD), PCR, AGP-A, CAT e MDA 

em relação aos adolescentes com eutrofia (p <0,05). O mesmo resultado foi observado quando 

avaliado essa relação com a adiposidade central (CC e RCA) (dados não mostrados). 
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 DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos neste estudo identificaram que mesmo no estágio da adolescência, a 

insuficiência/deficiência de vitamina D já se associa com importantes alterações metabólicas, 

particularmente maiores níveis de colesterol total, menor nível de CAT e de cálcio. Estes 

achados ganham relevância ao ser observado que foi encontrada elevada frequência de 

insuficiência/deficiência de vitamina D nesta população.  

Estudos anteriores já demonstram a alta prevalência da insuficiência da vitamina D na 

população adolescente [7,28]. Investigações prévias no Brasil encontraram elevadas 

prevalências em outras regiões do país. O estudo de Oliveira et al.[8] que avaliaram escolares 

na cidade de Juiz de Fora- MG constataram 70,6% de insuficiência e Peters et al.[9] 

encontraram 60 % da insuficiência de vitamina D. Percentual do presente estudo foi menor 

que nos estudos anteriores, uma justificativa é a maior exposição solar, uma vez que o estudo 

foi realizado em uma região ensolarada a maior parte do ano. 

O presente estudo encontrou maior prevalência de insuficiência/deficiência de 

vitamina D entre os adolescentes do sexo feminino e os adolescentes classificados com 

excesso de peso. O estudo realizado por Al-Darghri [29] demonstrou a associação entre o 

sexo feminino e os baixos níveis de vitamina D, porém outros estudos não encontraram essa 

relação [8,28], sendo necessário mais estudos para avaliar a influência do gênero nos níveis 

séricos de 25(OH)D.  

Já é constatada na literatura a associação da vitamina D com adiposidade. Pacifico et 

al.[30] identificaram uma correlação inversa do IMC com a vitamina D em 452 crianças e 

adolescentes analisados. Os mecanismos que explicam a relação entre os níveis de vitamina D 

e a adiposidade não foram investigados neste estudo. Entretanto, algumas evidências sugerem 

o aumento do sequestro de vitamina D pelos adipócitos pode explicar este fenômeno [31]. Por 

outro lado, outros autores indicam que a deficiência de vitamina D leva ao aumento hormônio 

da paratireoide, o que pode promover o influxo de cálcio em adipócitos e, assim, estimular a 

lipogênese [32]. Independentemente do fator causal, a deficiência de vitamina D e o excesso 

de peso parecem ser prejudiciais nessa faixa etária.  

Uma correlação positiva entre os níveis de cálcio e vitamina D foi encontrada neste 

estudo, sendo este dado de extrema importância uma vez que diante das evidências relatadas, 

a vitamina D possui papel conhecido na saúde óssea e sua deficiência pode trazer prejuízos na 

osteogênese já na infância, outros estudos corroboram com este achado [2,10].  
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Recentemente funções extra-óssea da vitamina D têm sido investigadas e uma das 

mais evidentes demonstram a relação com os riscos cardiometabólico [2]. A 

insuficiência/deficiência da vitamina D tem sido associada em adultos e idosos com doenças 

cardiovasculares, diabetes tipo 2 e síndrome metabólica [33-34]. Um dado preocupante é que 

pesquisas atuais demonstram estes fatores de risco também em adolescentes com insuficiência 

de vitamina D, particularmente com níveis elevados de glicemia, pressão arterial, colesterol 

total, marcadores inflamatório e de estresse oxidativo [8,17,35]. 

O presente estudo também constatou a associação dos baixos níveis de 25 (OH) D com 

riscos cardiometabólico, demonstrado pelo maiores valores de colesterol total e menores 

níveis de CAT. Kelishadi et al. [36] encontraram associação significativa inversa entre 25 

(OH) D e PAS, PAD, CT, LDL-C e direta com HDL em escolares com do Oriente Médio e 

Norte da África, mesmo após ajuste por idade, gênero, sexo e IMC, não foram observados 

diferenças nos níveis de glicose. O presente estudo corrobora com CT e com a glicemia, mas 

não com pressão arterial e demais variáveis do perfil lipídico. No entanto, há que se 

considerar que este estudo obteve um maior número amostral e faixa etária mais extensa (10 a 

18 anos), porém é importante enfatizar que a amostra tomada no presente estudo, foi 

estatisticamente representativa. Esses resultados indicam que mais estudos com essa 

população devem ser realizados para avaliar essa relação e a causalidade da associação entre a 

vitamina D e os fatores de risco cardiometabólico.  

Como descrito na literatura, a obesidade e patologias como diabetes, hipertensão e 

síndrome metabólicas são acompanhada pelo aumento de marcadores inflamatórios e estresse 

oxidativo em adultos e idosos [37]. Este maleficio já tem sido descrito também em 

adolescentes, mas os resultados ainda são controversos [17]. O presente estudo não encontrou 

associação entre o Status de vitamina D e os níveis de PCR, AGP-A e MDA, porém deve-se 

destacar que foram observados que os adolescentes que apresentavam hipovitaminose D e 

eram classificados com excesso de peso e adiposidade central apresentaram valores 

significativamente maiores destes marcadores em relação aos adolescentes classificados com 

eutrofia, além disso, apresentaram maiores níveis de colesterol total, triglicerídeos e níveis 

pressóricos. Este achado é preocupante e sugere que a obesidade nesta população pode indicar 

além do maior risco para níveis inadequados de vitamina D e aumento do risco para 

complicações cardiometabólicas.  

A capacidade antioxidante total (CAT) apresentou-se significativamente menor no 

grupo com insuficiência/deficiência da vitamina D no presente estudo. Até o momento não 

existe estudo que utilizou esse marcador em adolescente. O estudo Zhang et al.[17] avaliou o 
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papel antioxidante da vitamina D através da investigação da associação entre os níveis de 

vitamina D e a superóxido dismutase (SOD). Seus achados revelaram uma associação positiva 

mesmo após ajuste de sexo,idade entre os níveis de vitamina D e SOD. Desta forma, tendo em 

vista o possível papel antioxidante e a possibilidade do CAT como nova variável prejudicada 

pela hipovitaminose D em adolescentes, os dados deste estudo, somadas ao de Zhang et 

al.[17] são relevantes para que esta variável seja explorada em estudos futuros. 

Algumas limitações deste estudo devem ser consideradas. Os parâmetros para avaliar 

o estresse oxidativo e processo inflamatório foram marcadores gerais, sendo interessante 

realizar a avaliação de parâmetros mais específicos em pesquisas futuras. No entanto, os 

marcadores avaliados nesta pesquisa são importantes e alguns inéditos e já apresentaram uma 

associação importante como o CAT, sendo de menor custo e metodologia mais simples, 

podendo ser utilizada como um parâmetro de investigação na saúde pública. Dado que o 

estudo é transversal, os resultados não guardam relação de causalidade. Futuros estudos 

longitudinais devem ser realizados para determinar a importância clínica dessas associações 

ao longo do tempo.  

 

CONCLUSÃO  

 

Em síntese, os dados deste estudo mostrou uma a associação do CAT, Colesterol total 

e cálcio com a insuficiência/deficiência de vitamina D e a presença de maior média do perfil 

lipídico, níveis pressóricos, processo inflamatório e estresse oxidativo nos adolescentes com 

excesso de peso classificados com hipovitaminose D. Além disso, os baixos níveis de 

vitamina D, estão intimamente associados a adiposidade total e central. Estes resultados 

sugerem que os adolescentes com insuficiência/deficiência de vitamina D estão em maior 

risco para doenças causadas pelo aumento da adiposidade e estresse oxidativo.  
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TABELAS  

 

Tabela 1: Prevalência da insuficiência/deficiência de vitamina D, segundo idade, gênero e 

adiposidade total (IMC) e central (CC e RCA) em adolescentes escolares, Nordestes do Brasil, 

2015. 

 

IMC, índice de massa corporal; CC, circunferência da cintura; RCA, Razão cintura/quadril. RP, razão de 

prevalência; IC 95 %, intervalo de confiança; 

* 25(OH) D < 30 ng/mL.    ; 

  CC sem risco = circunferência da cintura classificada em percentil < 80; CC com risco = circunferência da 

cintura classificada em percentil > 80 ; 

RCA sem risco = quando a razão entre a cintura/altura classificada em < 0,05; RCA com risco = razão entre a 

cintura/altura classificada em > 0,05.;† teste do Qui-quadrado: p< 0,05.  

 

 

 

          25 (OH)D (Insuficiente/deficiente) * 

           (N= 120) 

 

VARIÁVEIS                                           N (%)    RP   IC95% p† 

Sexo     

Masculino 25 (31,6) 2,3 1,8-3,5 0,00 

Feminino 95 (73,1)    

 IMC     

Eutrofia 82 (51,6) 1,47 1,2-3,4 0,00 

Sobrepeso/obesidade 38 (76,0)    

 CC     

Sem risco 93 (53,8) 1,40 1,2- 3,3 0,02 

Com risco 27 (75,0)    

 RCA     

Sem risco 92 (53,2) 1,46 1,1-3,9 0,01 

Com risco 28 (77,8)   
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Tabela 2: Relação entre os Parâmetros cardiometabólicos e os Status de vitamina D em 

adolescentes escolares de João Pessoa, Nordeste do Brasil. 

 

 25 (OH) D* 

Suficiente 

(N= 89) 

25 (OH)D** 

Insuficiente/deficiente 

(N= 120) 

p† 

VARIÁVEIS Mediana (IQR) Mediana (IQR)  

Status vitamina D     

Concentrações séricas 25 (OH) D 

(ng/mL) 

33 (34,9-38,2) 25 (23,5-24,8)  < 0,00 

Ingestão de vitamina D ( UI ) ***  63,2 (17,2) 56,8  (17,6 ) 0,01 

PTH (pg/Ml) 25 (25,3-30,9) 28,5 (27,5-33,6) 0,17 

Cálcio (mg/dL) 10,2 (10,1-10,3) 10 (9,9-10,1) 0,00 

Perfil glicolipídico (mg/dL)     

Glicemia  85 (83,6-87,3) 82 (82,4-85,7) 0,10 

Triglicerídeos 71 (68,9-82,5) 71 (76,4-91,8) 0,25 

Colesterol total 150,1 (28,1) 160,08 (26,6) 0,02 

HDL*** 44,9 (10,1) 46,70 (10,0) 0,22 

LDL*** 90,6 (24,2) 96,20 (22,2) 0,08 

Marcadores de processo inflamatório e estresse oxidativo   

PCR-us (mg/L) 0,96 (1,5-2,5) 0,96 (1,3-2,3) 0,46 

AGP-A(mg/dL) *** 85,9 (24,7) 87,4 (19,5) 0,62 

MDA (µmol/L) *** 3,6 (1,13) 3,4 (1,11) 0,09 

CAT (%) 34 (30,9-34,4) 30,5 (29-31,8) 0,01 

Pressão arterial sistêmica (mmHg)   

Pressão arterial sistólica 110 (109,3- 116,6) 110 (109,3-114,6) 0,32 

Pressão arterial diastólica 70 (70,8- 75,1) 70 (71,6- 75,3) 0,79 
IQR, intervalo interquartil; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; PCR-us, proteína C reativa 

– ultrassensível; AGP-A, alfa 1 glicoproteína ácida; MDA, malondialdeído; CAT, capacidade antioxidante total; 

 * 25(OH) D ≥ 75nmol/L (30 ng/mL); ** 25(OH) D < 75 nmol/L (30 ng/mL); 

*** dados apresentados em média ± desvio padrão; † Teste T-Student independente e U de Mann-Whitney.  
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Tabela 3: Comportamento dos parâmetros cardiometabólicos, segundo o  Status de 25(OH) D e 

adiposidade total (IMC) em adolescentes escolares de João Pessoa, Nordeste do Brasil. 

 

  

Variáveis  

Eutrofia * 

(N= 159) 

Excesso de peso ** 

 (N=50) 

 25 (OH) D  

SUF*** 

 

25 (OH) D 

INSUF/DEF**** 

25 (OH) D  

SUF 

 

25 (OH) D 

INSUF/DEF 

 Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) Mediana (IQR) 

Status vitamina D    

25(OH)D (ng/mL) 34 (35,5-39) 25(23,3-24,9) 31,5(30,4-34) 25 (23,1-25,7)
 a, b

 

Ingestão de vitamina D 

(µg/dia)
 ǂ
 

1,6 (0,43) 1,4 (0,48) 1,4 (0,25) 1,4 (0,37) 

PTH (pg/Ml) 24(24,5-30,5) 28(26,2-34,8) 33,5(24,1-40,3) 30(27,4-33,8) 

Perfil glicolipídico (mg/dL)   

Cálcio 10,3 (10,1-10,3) 10 (9,9-10,1) 9,9 (9,7-10,2) 10 (9,9-10,2) 

Glicemia 85(83,7-87,6) 82(80,9-84,5) 84 (79,5-88,9) 83,5 (83,5-90,7) 

Triglicerídeos 
ǂ
 73,2(28,1) 78,4(32,1)

 
 91,9 (50,9) 96,5 (57,7)

 b
 

Colesterol total 
ǂ
 147,2 (25,2) 159,8 (27,8) 172,8 (37,2) 160,2 (24,6)

 a, b
 

HDL 
ǂ
 45,2(10,2) 48(10,3) 43,6 (9,9) 44,1 (8,6) 

LDL 
ǂ
 87,5(21,2) 95,8(22,6) 110,8 (32,7) 96,7 (21,5) 

Marcadores de processo inflamatório e estresse oxidativo    

PCR-us (mg/L) 
ǂ 
 0,96 (1,3-2,4) 0,86(0,9-1,8)  1,62(1,1-4,7) 1,76 (1,7-3,8)

 b
 

AGP-A(mg/dL)  79 (77,7-88,6) 82(78,9-86,9)  96,5(88,6-118,4) 92,5 (91-103,4)
 b

 

MDA (µmol/L)
 ǂ
 3,6 (1,14) 3,2(1,08) 

 
3,5(1,01) 3,8 (1,05)

 a, b
 

CAT (%)  34 (30,6-34,2) 30 (27,7-30,9)  37,5 (28,2-40,8) 34(29,7-35,7)
 a, b

 

Pressão arterial sistêmica (mmHg)   

Pressão Arterial Sistólica 112,1(17,2) 108,1(11.6) 118,3(12,7) 120,4(2,8)
 b 

Pressão arterial diastólica 72,5(9,8) 70,7(9,1) 75,8(11,4) 79,4(10,3)
 b

 
IQR, intervalo interquartil; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; PCR-us, proteína C 

reativa ultrassensível; AGP-A, alfa 1 glicoproteína ácida; MDA, malondialdeído; CAT, capacidade antioxidante 

total;ǂ dados apresentados em média ± desvio padrão. 

 * Eutrofia: IMC ≥ Escore Z -2 e ≤ escore Z + 1; ** Excesso de peso: IMC ≥ Escore Z +1. *** 25 (OH) D 

SUF, níveis de hidroxivitamina D suficiente ≥ 75nmol/L (30 ng/mL); **** 25 (OH) D INSUF/DEF, níveis 

de hidroxivitamina D insuficiente/deficiente com   < 75 nmol/L (30 ng/mL). 

† Testes de T-Student independente e U Mann-Whitney ;
a 

significância intragrupo; 
b 

significância inter 

grupo- INSUF/DEF eutróficos e excesso de peso; (p<0,05).  
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 Amostra % 

Sexo 
 Masculino 79 37,8 

Feminino 130 62,2  

Vitamina D  

   

Suficientes 89 42,6 

 

Insuficientes  

 

103 49,3  

Deficientes 17 8,1 

Idade  

Média  DP IC 95 % 

16,97 ± 1,07 16,83 – 17,11 

   

                Média  DP IC 95 % 

         Características Antropométricas 

Peso  61,09 ± 14,66 59,16-63,03 

Altura  1,64 ± 0,09 1,63-1,65 

Imc  22,51 ± 4,66 21,89-23,12 

Cc 74,16  ± 10,76 72,74 – 75,58  

Pad 111,9 ± 15,73  109,86 – 114,02 

Pas 72,80  ± 11,15 71,33- 74,28  

Dados Bioquímicos 

25(Oh)D  29,64  ± 8,32 28,54- 30,70 

Pth 29,24 ± 15,23 27,2- 31,25 

Cálcio 10,11 ±  0,36 10,06 -10, 16  

Glicose 84,65 ± 0,96 83,46 – 85,85 

Triglicerídeos 80,56 ± 38,04 75,53 – 85,58  

Colesterol Total 154,96 ± 27,65  151,30 – 158,60 

Hdl 46  ± 10,10 44,66- 47,35 

Ldl 92,82 ± 23, 15 89,76- 95,88 

Creatinina  0,76  ± 0,61  0,67- 0,83 

Ureia  16,14   ± 7, 13  15,19 – 17, 08 

Tgp  16,94  ± 10,12  15,61- 18,28  

Tgo 26,02  ± 10,63  24,62 – 27,43  

Pcr  1,81 ±  2,40 1,49-2,12 

Agpa 86,05 ±  21,71  83,19 – 88,93  

Mda 3,53 ±  1,12 3,38- 3,68 

Cat 31,30 ± 8,08 30,24- 32, 35  
 

 

 


