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Resumo: A vitamina D (vit.D) possui inter-relação com homeostase do cálcio e metabolismo ósseo. Idosos 

podem ter baixas concentrações séricas e requerer maior ingestão de vit.D. Um mínimo de 30 ng/mL é 

necessário para minimizar  risco de queda e fraturas em idosos. A UEPG mantém projeto extensionista numa 

Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI). Ali encontram-se moradores acamados, outros funcionais. 

Neste trabalho buscou-se estabelecer o perfil da vit.D de 98 moradores da ILPI pela dosagem no soro. A idade 

média dos moradores foi de 73 anos. Observou-se perfil predominante de deficiência e insuficiência de vit.D 

(<25; 25–30ng/mL, respectivamente) nos moradores avaliados, associando-se aos fatores: localização sul de 

Ponta Grossa, confinamento, idade elevada, comorbidades e polifarmácia. O projeto tem contribuído com os 

cuidados à saúde dos idosos, prevenção da hipovitaminose D e suas consequências, pela detecção e 

monitoramento da Vit.D e outros exames, auxiliando na manutenção da independência dos moradores em 

atividades básicas diárias de autocuidado. A indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão esteve presente no 

processo de análise, desde a coleta até a emissão do resultado laboratorial, correlacionando teoria e prática. A 

inserção dos alunos na ILPI promoveu o contato com a realidade da profissão farmacêutica, fomentou o trabalho 

em equipe, responsabilidade, atendimento humanizado, habilidades técnico-científicas e contato com a pesquisa. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

"Contribuição Laboratorial à Saúde em uma Instituição de Longa Permanência de 

Idosos de Ponta Grossa”. 

 

PÚBLICO-ALVO  

Aproximadamente 110 idosos residentes na Instituição de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) - Asilo São Vicente de Paulo, de Ponta Grossa Paraná.  

 
1Aluna de graduação e participante do projeto, Universidade Estadual de Ponta Grossa, curso de Farmácia, e-

mail laismoraes339@gmail.com   
2 Professora supervisora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Farmácia, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; e-mail andclean@gmail.com 
3 Médica Geriatra participante do projeto de extensão; Instituição de Longa Permanência para Idosos - Asilo São 

Vicente de Paulo de Ponta Grossa; e-mail a.delimagodoi@gmail.com  
4 Professora coordenadora do projeto de extensão; Universidade Estadual de Ponta Grossa; Curso de Farmácia, 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas; e-mail mmaciel2020@gmail.com 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Asilo São Vicente de Paulo (Instituição de Longa Permanência de idosos – ILPI) e 

Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG). 

 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto de extensão tem por objetivo geral promover a articulação entre as 

comunidades acadêmica e da ILPI por meio de realização de exames laboratoriais. Busca-se 

melhorar a atenção à saúde dos moradores de modo a prevenir complicações de doenças crônicas 

não-transmissíveis mantendo a funcionalidade e autonomia do idoso. 

Dentre as doenças crônicas não transmissíveis observadas na população da ILPI pode-

se destacar a diabetes mellitus, as lipodistrofias, a hipertensão arterial, as doenças respiratórias e 

renais, neoplasias, doenças mentais, desnutrição, anemias e hipovitaminoses em geral. Todas 

essas condições levam ao declínio da saúde, se não mantidas estáveis. Assim, através deste 

projeto são realizados exames que abrangem esta gama de doenças como os bioquímicos, 

hematológicos, microbiológicos, citológicos e imunológicos. 

Para o idoso a saúde pressupõe a garantia da capacidade funcional e da autonomia, de 

modo que a realização de atividades básicas e o deslocamento são fundamentais para que possa 

manter o convívio social e melhorar sua autoestima.  

Entre os moradores da ILPI encontram-se alguns acamados e outros funcionais. Em 

geriatria, utiliza-se o índice de Katz para determinar o quanto o indivíduo é capaz de realizar 

atividades básicas da vida diária (ABVD). As ABVD são medidas hierarquicas e baseadas na 

capacidade funcional de seis funções: tomar banho, vestir-se, ir ao banheiro, transferir-se, ter 

continência e alimentar-se. A funcionalidade está associada à capacidade do auto-controle da sua 

própria vida e independência em realizar tarefas sem precisar da ajuda de outras pessoas (IPGG, 

2015).  

Este trabalho está focado na vitamina D (25-hidroxivitamina D [25(OH)D]) (vit.D), 

pela sua forte associação com a manutenção da independência do idoso. Além disso, por ser a 

principal forma de armazenamento no corpo humano é o analito indicados para a determinação do 

estado nutricional (HOLICK, 2009). 
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A vit.D é considerada um pré-hormônio lipossolúvel e desempenha papel clínico 

significativo devido à sua inter-relação com a homeostase do cálcio e o metabolismo ósseo 

(PAZIRANDEH e BURNS, 2018). Poucos alimentos contêm vit.D naturalmente, a gordura de 

peixe é exceção, sendo a síntese dérmica a principal fonte natural de obtenção da vitamina.  

As Sociedades Brasileiras de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e de 

Endocrinologia e Metabolismo estabeleceram a concentração sérica de 25-hidroxivitamina D (25 

[OH] D) para saúde esquelética e extraesquelética: acima de 20 ng/mL para uma população 

saudável de até 60 anos de idade e entre 30 e 60 ng/mL para idosos (FERREIRA et al., 2017). 

A maioria dos pacientes com deficiência moderada a leve de vit.D no soro (15-20 

ng/mL) é assintomática. A deficiência prolongada da vit.D, reduz a absorção intestinal de cálcio e 

fósforo ocasionando hipocalcemia e hiperparatireoidismo secundário, que pode levar à perda de 

massa óssea devido ao aumento de reabsorção e consequente fratura. Níveis de vit.D <10ng/mL 

provocam desmineralização dos ossos, raquitismo e osteomalácia (FERREIRA et al., 2017). 

A elevada prevalência de hipovitaminose D está associada com idade acima de 60 anos, 

alta latitude, inverno, hiperpigmentação da pele, menos exposição solar, doenças crônicas e 

hábitos alimentares (FERREIRA et al., 2017). Adultos que não têm exposição solar regular 

devem consumir de 600 a 800UI de vit.D3 diariamente. Pessoas idosas, confinadas em ambientes 

fechados podem ter baixas concentrações séricas de vit.D e requererem maior ingestão 

(DAWSON-HUGHES, MITHAL; BONJOUR; BOONEN, S. et al., 2010)  

A Sociedade Americana de Geriatria (2010) recomendou ingestão diária de vit.D de 

800 UI após os 70 anos. A Endocrine Society, Fundação Nacional de Osteoporose, International 

Osteoporosis Foundation e a American Geriatrics Society sugerem que um nível mínimo de 30 

ng/mL é necessário em idosos para minimizar o risco de quedas e fraturas (COSMAN; DE 

BEUR; LEBOFF; LEWIECKI et al., 2014). 

Sendo assim, é de extrema importância a avaliação dos níveis de vitamina D em 

indivíduos idosos, para que se possam definir as estratégias para suplementação necessária, a fim 

de diminuir os impactos negativos de sua deficiência. 

 

OBJETIVOS 

Determinar o perfil da vit.D dos moradores do Asilo São Vicente de Paulo a fim de 

detectar as necessidades de suplementação, prevenindo quedas e fraturas relacionadas a 

hipovitaminose D e assim contribuir  para a manutenção da autonomia dos idosos. 
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METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal e descritivo a partir da análise dos dados 

laboratoriais das dosagens de vit.D, obtidos durante o ano de 2018, dos indivíduos residentes na 

ILPI. As amostras coletadas na ILPI, pela manhã, foram encaminhadas ao LUAC para 

processamento e análise. Os resultados foram encaminhados para a médica que atende na ILPI e 

avaliados quanto a necessidade de tratamento e/ou suplementação vitamínica.  

A quantificação da vit.D foi realizada em aparelho automatizado VIDAS/ 

BIOMÉRIEUX pela técnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay), que associa o método 

imunoenzimático por competição com uma detecção final em fluorescência.  

Os dados foram analisados por estatística descritiva (Programa Microsoft Office Excel). 

Os resultados foram discutidos entre os acadêmicos e encaminhados para a médica responsável na 

ILPI onde foi instituído o tratamento adequado aos idosos que necessitaram de suplementação e 

monitoramento com exames laboratoriais, por este projeto de extensão.  

 

RESULTADOS  

A amostra foi composta por 98 moradores com idade entre 56 a 97 anos (média 73 

anos), sendo 61 (62,2%) do gênero feminino e 37 (37,8%) do gênero masculino. As médias dos 

níveis séricos de vitamina D foram semelhantes em relação ao gênero (tabela 1).  

 
Tabela 1 – Dosagem de vitamina D (25-hidroxivitamina D [25(OH)D]) em moradores da Instituição de Longa 

Permanência para Idosos, Asilo São Vicente de Paulo, de Ponta Grossa-PR (dados de 2018).  

Gênero Média vitamina D (ng/mL)  

Feminino (n=61) 27,35 

Masculino (n=37) 25,80 

Total (n=98) 26,57  
Fonte: Os autores, 2019 

 

Dentre os 98 moradores, quatro (4,1%) apresentaram valores abaixo de 8,1ng/mL 

(valor mínimo detectado pela metodologia empregada no equipamento VIDAS), remetendo à 

situação de deficiência severa <10,0ng/mL (FERREIRA et a.l, 2017). Esses valores indicaram 

deficiência e foram de moradores que tinham acabado de ingressar na ILPI. A maioria dos 

moradores apresentou deficiência ou insuficiência de vit.D.  

As causas da hipovitaminose foram discutidas entre os acadêmicos. Entre elas, puderam 

ser observadas a localização do município em que vivem, ou seja, Região Sul,  confinamento, 

presença de comorbidades e polifarmácia. (figura 1).  
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Figura 1 – Estratificação dos moradores da Instituição de Longa Permanência para Idosos, Asilo São 

Vicente de Paulo (ILPI), de Ponta Grossa-PR,  segundo a dosagem de vitamina D (dados de 2018) 

28

16

9
11

24

10

0

5

10

15

20

25

30

P
or

ce
nt

ag
em

 (
%

)

 < 25ng/mL 25 – 30ng/mL >30ng/mL

Dosagem de Vitamina D 

Mulheres  n =  61

Homens n = 37

 
Legenda: Porcentagem (%) de moradores da ILPI, de acordo com o grau de vit.D presente no soro, sendo 

deficiência valores < 25ng/mL, insuficiência entre 25- 30ng/mL e suficiência valores > 30ng/mL. 

Fonte: os autores, 2019 

 

Peters e Martini (2014) relatam a diminuição de vit.D em idosos pela redução da 

capacidade de síntese cutânea por perda da eficácia da pele, associada à menor  exposição solar. 

Algumas doenças e medicações concomitantes, podem requerer níveis mais altos de 

suplementação de vit.D e cálcio (PAZIRANDEH E BURNS, 2018). 

A vit. D também sofre influência da dieta alimentar e em idosos, a oferta da vitamina 

por esta via é frequentemente mais baixa (DAWSON-HUGHES, 2018). No presente estudo 

verificou-se que na ILPI estudada, a maioria dos moradores recebem a mesma dieta, exceção feita 

aos acamados e diabéticos.  

Desta forma, este projeto de extensão, além de favorecer aos alunos a associação teoria-

prática e aproximação com a comunidade, tem contribuído para a detecção e prevenção de 

doenças crônicas, entre elas a hipovitaminose D e suas consequências. Todos os moradores 

detectados com deficiência de vit.D estão sob tratamento e monitoramento, de acordo com a 

concentração de Vit.D presente no organismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados deste trabalho apontam para um perfil predominante de deficiência 

(<25ng/mL) e insuficiência (entre 25–30ng/mL) de vitamina D nos moradores avaliados. E, 

diante deste contexto, a médica tem tratado os moradores, de acordo com níveis de Vit. D  

presentes no organismo. A monitoração desses níveis é feita por dosagens frequentes de Vit. D, e 

de outros exames que avaliam o estado nutricional. Este monitoramento é feito pelo projeto de 
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extensão, além da avaliação clínica de fragilidade e da autonomia dos moradores e dos cuidados    

relativos a evitar quedas, pela equipe de cuidadores. Pretende-se continuar com o 

desenvolvimento do projeto, pois este tem contribuído com a adequada atenção à saúde dos 

moradores e qualificação dos profissionais formados pela UEPG, atendendo aos três pilares da 

formação universitária de forma indissociada (ensino-pesquisa-extensão). 

 

APOIO: Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais da UEPG - Programa Institucional de 

Bolsas PROEX, UEPG/Fundação Araucária (Programa Institucional de Apoio à Inclusão Social 

Pesquisa e Extensão Universitária - PIBIS e Programa Institucional de Bolsas de Extensão 

Universitária - PIBEX). 

 

REFERÊNCIAS 

AGS. American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D Supplementation for Older Adults. 

Recommendations abstracted from the American Geriatrics Society Consensus Statement on 

vitamin D for Prevention of Falls and Their Consequences. Journal of the American Geriatrics 

Society, v. 62, p. 147, 2014. 

COSMAN, F.; DE BEUR, S. J.; LEBOFF, M. S.; LEWIECKI, E. M. et al. Clinician’s Guide to 

Prevention and Treatment of Osteoporosis. Osteoporosis International, v. 25, p. 2359–2381, 

Aug. 2014. Disponível em: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00198-014-2794-

2.pdf. Acesso em: 28 mar. 2018.  

DAWSON-HUGHES,  B., MITHAL, A; BONJOUR, J. P, BOONEN, S. et al. IOF position 

statement: vitamin D recommendations for older adults. Osteoporosis International, v. 21, p. 

1151, jul. 2010. DOI: 10.1007/s00198-010-1285-3. Disponível em:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20422154. Acesso em: 28 jun. 2019. 

DAWSON-HUGHES, B. Vitamin D deficiency in adults: Definition, clinical manifestations, 

and treatment. Up to date, 2018.  

FERREIRA et al, 2017. Consensus – reference ranges of vitamin D [25(OH)D] from the 

Brazilian medical societies. Brazilian Society of Clinical Pathology/Laboratory Medicine 

(SBPC/ML) and Brazilian Society of Endocrinology and Metabolism (SBEM). Jornal Brasileiro 

de Patologia e Medicina Laboratorial, Rio de Janeiro,  v. 53, n. 6, p. 377-381, dec. 2017. 

HOLICK MF. Vitamin D status: measurement, interpretation, and clinical application. Annals of  

Epidemiology, v.19, n.2, p.73-8,  feb., 2009. 

IPGG. Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia José Ermírio de Moraes. Avaliação 

Funcional do Idoso. Secretaria Estadual de Saúde. 2a ed., 33p., 2015. Disponível em:  

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ipgg/guias-e-manuais/ipgg-avaliacaofuncionaldoidoso.pdf. 

Acesso em: 14 abr. 2018. 

PAZIRANDEH, S.; BURNS, D. L. Overview of vitamin D. Up to Date, 2018. 

PETERS, B. S. E.;  MARTINI, L. A. Funções Plenamente Reconhecidas de Nutrientes - 

Vitamina D , vol. 2. São Paulo: International Life Sciences Institute do Brasil, 2a ed., 24p., 2014 

(Série de Publicações ILSI Brasil). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20422154
https://www.uptodate.com/contents/vitamin-d-deficiency-in-adults-definition-clinical-manifestations-and-treatment/contributors

