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Resumo: O projeto de extensão “Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do Instituto João 
XXIII, na cidade de Ponta Grossa, Paraná” realizou exames laboratoriais dos acolhidos naquela instituição 
visando a promoção da saúde. Entre as diferentes demandas dos acolhidos no instituto, este trabalho abordou a 
dosagem de vitamina D (vit.D) tendo em vista seu importante papel na homeostase do cálcio e metabolismo ósseo 
que interferem no crescimento e desenvolvimento motor. Além disso, a vit.D atua na modulação do sistema 
imunológico com reflexos no sistema cardiovascular, aparecimento de neoplasias, diabetes tipo 2, distúrbios 
neurológicos entre outros. O presente trabalho teve como objetivo verificar o perfil da vit.D nos indivíduos 
acolhidos no Instituto João XXIII. Foi realizado um estudo transversal, descritivo e de caráter quantitativo a partir 
da análise dos dados laboratoriais das dosagens de vitamina D, durante o ano de 2019. Os valores médios de 25 
hidroxivitamina D total encontrados foram classificados como suficientes, ou seja > 20ng/mL, de acordo com as 
recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ressalta-se a importância da dieta oferecida aos acolhidos e das 
atividades físicas promovidas pelo Instituto João XXIII que contribuíram para o perfil de suficiência da vit.D. 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos do instituto João XXIII, 

na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 

PÚBLICO-ALVO  

O público alvo foi composto por crianças e adolescentes de ambos os gêneros em 

condição de acolhimento na instituição "Escola Piamartina Instituto João XXIII do município de 

Ponta Grossa – Paraná. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa, Paraná, Brasil. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As atividades do projeto foram desenvolvidas na Escola Piamartina Instituto João 

XXIII (Entidade Assistencial Filantrópica, de caráter religioso), situada na Rua Padre João 

Piamarta, s/n – Colônia Dona Luiza – CEP: 84046-060, Ponta Grossa-PR. As análises 

laboratoriais foram executadas no Laboratório Universitário de Análises Clínicas (LUAC) da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), localizado na Avenida General Carlos 

Cavalcanti, 4748 – Campus Uvaranas – CEP 84.030-900, Ponta Grossa-PR. 

JUSTIFICATIVA 

A Entidade Assistencial, sem fins lucrativos, Instituto João XIII tem como meta acolher 

crianças e adolescentes, de ambos os gêneros. Para atender as diferentes necessidades das crianças 

e adolescentes decorrentes das situações de vulnerabilidade social, situação de risco ou violação 

de direitos, o Instituto João XXIII mantém acordos com a rede de serviços socioassistenciais 

centralizados pelo Sistema Único de Assistência Social além de escolas, unidades de saúde, 

Centro Municipal de Especialidades Médicas entre outros. 

Neste contexto o Instituto do João XIII mantém parceria com a UEPG, através de 

projeto de extensão voltado à promoção da saúde, que inclui a realização de exames laboratoriais 

dos indivíduos que lá se encontram acolhidos. 

Este trabalho abordou a dosagem de vitamina D (vit.D) tendo em vista seu importante 

papel na homeostase do cálcio, metabolismo ósseo e modulação do sistema imunológico 

(CHANG; LEE, 2019). 
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A deficiência e a insuficiência de vit.D representam um problema de saúde global que 

aflige mais de um bilhão de crianças e adultos em todo o mundo (HOLICK, 2017). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que no mundo a deficiência de vit.D atinja 50% da 

população (LIPS, 2010). 

Poucos alimentos contêm vit.D naturalmente, a gordura de peixe é exceção, sendo a 

síntese dérmica a principal fonte natural de obtenção da vitamina. A vit.D sofre conversão 

enzimática no fígado em 25-hidroxivitamina D e depois no rim para 1,25-di-hidroxivitamina D, 

sua forma ativa (TERUSHKIN et al., 2010). 

Por ser a principal forma de armazenamento no corpo humano, a 25-hidroxivitamina D 

é o analito preferencial para a determinação do estado nutricional (HOLICK, 2009). A Sociedade 

Brasileira Pediatria (2016) estabeleceu valores de 25-hidroxivitamina D desejáveis para manter a 

saúde esquelética e extraesquelética em crianças e adolescentes e os caracterizou como: 

suficiência > 20ng/mL; insuficiência entre 12 e 20ng/mL; Deficiência < 12ng/mL e toxicidade > 

100ng/mL (ambos os gêneros). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (2016), a deficiência de vit.D pode ser 

assintomática ou se manifestar como atraso do crescimento e/ou desenvolvimento e dores ósseas. 

Se não tratada, pode causar hipocalcemia, hipofosfatemia, elevação do paratormônio e raquitismo. 

Além das manifestações ósseas, podem ser observadas cárie dentária infantil, periodontite, 

doenças autoimunes, infecciosas, doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes tipo 2 e 

distúrbios neurológicos (HOLICK, 2017; ZHANG et al., 2020). 

A insuficiência e a deficiência de vit.D são comuns em lactentes, porém períodos de 

crescimento acelerado do esqueleto, como na adolescência, são particularmente vulneráveis ao 

desenvolvimento da hipovitaminose D (SAGGESE et al., 2015). As causas comuns de 

hipovitaminose D são a dieta inadequada, o uso de medicamentos, síndromes de má absorção 

intestinal e obesidade (HOLICK et al., 2011). 

Embora a hipovitaminose D seja mais frequente em indivíduos desnutridos e com 

doenças crônicas, ela também ocorre em crianças de extrato econômico mais favorável se a 

ingestão da vit.D ou a exposição solar forem insuficientes. 
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Tendo em vista a faixa etária do público atendido pelo Instituto João XXIII, a 

investigação sobre os níveis séricos de vit.D nesta população é de grande importância, já que 

participa de processos de crescimento e desenvolvimento fundamentais. 

OBJETIVOS 

Determinar o perfil da vit.D das crianças e adolescentes acolhidos no Instituto João 

XXIII. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo transversal, descritivo e de caráter quantitativo a partir da 

análise dos dados laboratoriais das dosagens de vit.D, durante o ano de 2019, dos indivíduos 

atendidos pelo projeto de extensão “Avaliação e acompanhamento do estado de saúde dos alunos 

do instituto João XXIII”, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. 

Os materiais biológicos foram coletados na instituição, pela manhã, e em seguida as 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório Universitário de Análises Clínicas da UEPG 

(LUAC) sendo processadas e analisadas seguindo-se os protocolos e orientações dos professores 

supervisores da disciplina de Estágio Supervisionado em Análises Clínicas. 

A dosagem de 25 hidroxivitamina D total no soro 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). 

RESULTADOS 

A amostra foi composta por 13 indivíduos com idade entre 9 e 16 (13±2) anos, sendo 8 

(61,5%) do gênero feminino e 5 (38,5%) do gênero masculino. As médias dos níveis séricos de 

vit.D foram mostrados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Dosagem de vitamina D total (25-hidroxivitamina D [25(OH)D]) em indivíduos acolhidos no 
Instituto João XXIII, em Ponta Grossa-PR (dados de 2019).  

Gênero Vitamina D (ng/mL)  

Média ± desvio padrão  

Feminino (n=8) 25,1 ± 5,2  

Masculino (n=5) 30,1 ± 5,9  

Total (n=13) 27,0  ± 5,5 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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De acordo com as recomendações atuais da Sociedade Brasileira Pediatria, os valores médios 
da 25 hidroxivitamina D total encontrados neste estudo foram classificados como suficientes, 
ou seja > 20ng/mL, apenas uma adolescente apresentou valor baixo (17,9ng/mL). 

A dieta oferecida aos acolhidos no Instituto João XXIII inclui o consumo de carne de 

peixe uma vez por semana, além de verduras, frutas e legumes e outras fontes de proteína animal. 

A vit.D pode ser obtida a partir de fontes alimentares, por exemplo, óleo de fígado de bacalhau e 

peixes gordurosos. Está presente na gema de ovos e cogumelos (MAEDA et al., 2014). 

A dieta não é a fonte principal de vit.D. A síntese endógena é responsável por 80 a 90% 

do valor presente no organismo (CASTRO, 2011). A síntese endógena se inicia nas camadas 

profundas da epiderme onde está armazenado o 7-deidrocolesterol. Para que esse processo seja 

ativado, é preciso que o indivíduo receba a luz solar direta, radiação ultravioleta B (UVB), nos 

comprimentos de onda entre 290 e 315 nanômetros (CASTRO, 2011). 

No Instituto João XXIII, os acolhidos participam de atividades físicas ao ar livre com 

exposição solar diária em torno de 3 horas. Em geral, a exposição de 25% da superfície corporal 

por 15 minutos é capaz de produzir uma lesão eritematosa mínima necessária para que a pele 

sintetize o equivalente a 1.000 unidades de vit.D (HOLICK, 2001). 

Outra variável envolvida na ativação da vit.D é a quantidade de melanina na pele do 

indivíduo. Este pigmento compete pelo fóton da radiação UVB em comprimentos de onda entre 

290 e 315nm (DE OLIVEIRA et al., 2014). Assim, indivíduos com maior pigmentação cutânea 

precisam de mais tempo de exposição ao sol para sintetizar a vit.D. No caso da amostra analisada 

neste estudo, todos os indivíduos apresentavam pele branca. 

O programa nutricional, incluindo carne de peixe, e rotina de atividades físicas 

realizadas ao ar livre, adotados pela Instituição contribuíram para o perfil de suficiência dos níveis 

de vit.D na população de acolhidos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo possibilitou identificar o perfil da vit.D nos acolhidos pelo Instituto João 

XXIII. Felizmente o perfil identificado foi de suficiência dessa vitamina. Espera-se estender a 

dosagem da vit.D para os demais acolhidos por esta instituição, tendo em vista a importância do 

diagnóstico precoce da deficiência deste analito, a fim de preservar a saúde e o desenvolvimento 

adequado desses indivíduos. 
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APOIO 

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

Bolsas PROEX, UEPG/Fundação Araucária e Instituto João XXIII pela com a UEPG. 
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