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Introdução: A vitamina D é composta por 4 anéis (A, B, C, D) derivados do colesterol e com 

cadeias laterais diferentes, sendo classificada como seco-esteroide, porque possui um dos 

anéis clivados [2]. Há duas formas, uma chamada vitamina D3 ou colecalciferol, a qual é 

produzida por meio da radiação ultravioleta no 7-dehidrocolesterol do tecido animal, ou 

vitamina D2, também chamada de ergocalciferol, obtida através das plantas [3]. No que diz 

respeito às funções da vitamina D, esta é imprescindível na regulação osteomineral, 

principalmente do cálcio, mas a 1,25 dihidroxivitamina D3 também está relacionada com 

outras funções, tais como controlar pressão arterial, sintetizar interleucinas inflamatórias e 

antibióticos naturais pelas células de defesa nos mamíferos, modular autoimunidade, além de 

multiplicar e diferenciar as células [1]. A hipovitaminose D é um problema de saúde mundial 

e o Brasil está inserido nesse cenário, apresentando também uma elevada prevalência. A 

deficiência da vitamina D diminui a absorção intestinal de cálcio e fósforo, levando à 

elevação do paratormônio (PTH; hiperparatireoidismo secundário), que mobiliza cálcio do 

osso para restaurar a normalidade do cálcio sérico, causando redução da mineralização óssea. 

Dessa forma, torna-se possível reconhecer a realidade desta patologia nesta classe estudantil, 

no município de Marabá e possibilitar, desta forma, o desenvolvimento de ações 

intervencionistas que visam diminuir o número de casos de insuficiência desta vitamina. 

Objetivos: (1) correlacionar os níveis séricos de 25-hidroxivitamina D com os fatores 

relacionados à exposição solar nos estudantes de Medicina da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) Campus VIII – Marabá; (2) definir o perfil de exposição solar por meio de um 

questionário simplificado; (3) identificar a prevalência de deficiência de 25-hidroxivitamina D 

neste grupo; (4) comparar os resultados obtidos com estudos nacionais e regionais. Métodos: 

Após a aprovação do estudo pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Campus IV), sob número de 

protocolo 3.247.281, iniciou-se um estudo observacional, transversal e descritivo, com 

abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados do questionário foi realizada na 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), em uma sala pré-determinada pela secretaria da 

instituição. Os exames laboratoriais foram realizados no laboratório de análises clínicas 

Biotest, instituição que ofereceu recurso humano especializado e todo material necessário à 

coleta e análise técnica do material sanguíneo para dosagem de 25-hidroxivitamina D. Foram 

incluídos na pesquisa 39 estudantes de Medicina da UEPA Campus VIII - Marabá, com idade 

igual ou superior a 18 anos. Os critérios de exclusão foram: (1) presença referida de alguma 

doença crônico-degenerativa, (2) doenças gastrointestinais e autoimunes; (3) uso crônico ou 

prolongado de medicamentos como corticosteroides, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes; 

(4) uso de suplementos de vitamina D; (5) estar gestante e/ou lactante. Os dados foram 

coletados através de questionário, nas dependências da UEPA. Para a caracterização do 

estudo foram utilizadas as seguintes variáveis: sexo, idade, nível socioeconômico, uso de 

protetor solar, realização de atividade física, meio de transporte diário, frequência de banhos 

de sol de duração de 15 a 20 minutos, período de maior exposição solar e nível sérico de 25-

hidroxivitamina D. Após a coleta dos dados, foi construída uma planilha eletrônica e os dados 

coletados foram armazenados em ordem numérica, com o auxílio do Microsoft Excel 2013 e 
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Microsoft Word 2013, utilizando-se apenas os códigos dos indivíduos. Para assim serem 

apresentados didaticamente por meio de gráficos e tabelas, com suas respectivas legendas. A 

coleta foi realizada por um profissional devidamente capacitado e seguiu todas as normas de 

biossegurança do laboratório. A análise técnica do material foi guiada por um biomédico 

empregado pela instituição patrocinadora e foram utilizados recursos tecnológicos atuais e 

adequados à este exame em específico. Resultados e Discussão: De maneira geral, os 

estudantes de Medicina da UEPA Campus VIII possuem, em sua maioria (74,36%), níveis 

séricos de 25-hidroxivitamina D adequados. Quanto à essa dosagem, obteve-se uma média 

aritmética de 24,76 ng/mL, um desvio padrão de 5,99 e uma variância de 35,88, tendo como 

valores máximo e mínimo, respectivamente, 36 ng/mL e 13,3 ng/mL. Em relação ao perfil 

epidemiológico dos 39 estudantes de Medicina que participaram da pesquisa: 18 eram homens 

e 21 eram mulheres. Ademais, 20 participantes tinham de 18 a 22 anos, 17 tinham de 23 a 28 

anos, haviam 2 estudantes com idade de 29 a 34 anos e nenhum com 35 anos ou mais. 

Levando-se em conta o valor do salário mínimo como 954 reais, 6 estudantes possuíam uma 

renda mensal de um salário mínimo ou menos, 24 possuíam de 2 a 7 salários mínimos, 6 

possuíam de 8 à 13 salários mínimos e 3 participantes demonstraram possuir mais de 13 

salários mínimos. No que tange à frequência de banhos de sol com duração de 15 a 20 

minutos, 23 dos participantes afirmaram não realizar esta atividade, 10 demonstraram a fazer 

de uma a duas vezes por semana, 1 aluno faz de três a quatro vezes e 5 deles realizam em 

cinco ou mais vezes por semana. Em relação ao período de maior exposição solar, 16 

participantes responderam se expor mais entre 10 e 16 horas, 12 deles o fazem antes das 10 

horas e/ou após as 16 horas e 11 afirmaram que não se expõem em quaisquer horários. No que 

tange aos fatores que poderiam interferir nos níveis séricos de vitamina D: 21 estudantes 

demonstraram não usar protetor solar diariamente, enquanto 18 responderam afirmativamente 

a esta questão. Nessa perspectiva, 22 participantes disseram que praticam exercícios físicos 

cotidianamente, ao passo que 17 afirmaram não os praticar de forma diária. Quanto ao tipo de 

meio de transporte utilizado, 2 pessoas usam bicicleta, 3 usam motocicleta, 24 utilizam carro, 

um estudante utiliza ônibus e 9 estudantes não utilizam quaisquer meios de transporte. Os 

resultados do presente estudo demonstraram uma prevalência de 25,64% no que se refere à 

deficiência de vitamina D entre os estudantes de Medicina da UEPA Campus VIII. Por outro 

lado, poucas pesquisas direcionados aos alunos da área da saúde foram realizadas. 

Conclusão/Considerações Finais: É notório que o estilo de vida mais moderno oferece mais 

conforto aos homens. Alternativas ao enfrentamento do incomodo ao calor e à forte 

luminosidade do ambiente livre proporcionam o deslocamento urbano através de veículos 

fechados, a realização de exercícios físicos em ambientes climatizados, a criação de produtos 

tópicos para a prevenção do câncer de pele, o uso de roupas modernas com tecido de absorção 

de raios UVB, etc. Nesse sentido, o conforto da vida moderna também apresenta seu preço: o 

aumento dos índices de deficiência de vitamina D. Aplicando esta avaliação a um grupo 

específico e, nesse caso, aos estudantes de Medicina da UEPA Campus VIII Marabá, obteve-

se como prevalência de deficiência de vitamina D, segundo as dosagens séricas e os valores 

recomendados pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 25,64%. 

Entretanto, a grande maioria das pesquisas divulgadas à nível nacional ainda consideravam 

níveis abaixo 30 ng/mL como insuficiente ou deficiente. Frente à tal realidade, aconselha-se 

os centros acadêmicos à desenvolverem atividades de incentivo à exposição solar, incluindo 

panfletos, cartazes em murais e estudos disponibilizados nas bibliotecas que possam informar 

sobre a importância de manter os níveis séricos adequados de 25-hidroxivitamina D e as 

vantagens da utilização de meios de transporte alternativos e dos banhos de sol 

cotidianamente. 
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