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RESUMO 

 
Dentre os problemas de saúde do idoso destaca-se a deficiência dos 

micronutrientes que se relaciona como variados tipos de doenças. Neste 

contexto, a hipovitaminose D tem sido um achado frequente entre idosos, 

especialmente naqueles institucionalizados. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar o status de vitamina D e os fatores associados em idosos 

institucionalizados de Natal/RN. Estudo transversal realizado com 153 idosos 

residentes em nove Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da 

cidade de Natal/RN, entre 2012 - 2015. O modelo teórico foi construído conforme 

os Determinantes Sociais de Saúde (DSS) para avaliar as associações, 

elegendo-se como variável dependente a concentração de 25 hidroxivitamina D 

[25(OH)D] no soro e como variáveis independentes: tipo de ILPI, tempo de 

institucionalização e escolaridade (camadas distal); idade, sexo, cor da pele, 

índice de massa corporal, perímetro da panturrilha e abdominal, prática de 

atividade física, mobilidade, ingestão dietética de vitamina D e cálcio, uso de 

suplemento de vitamina D, uso de antiepiléticos (camadas proximais); e estação 

do ano (camada transversal). A concentração de 25(OH)D no soro foi 

determinada por quimioluminescencia. Os idosos diagnosticados com status 

“insuficiente” quando apresentavam os valores menor ou igual a 29ng/mL. O 

consumo alimentar foi avaliado pelo registro alimentar por pesagem direta dos 

alimentos. O teste de Qui-quadrado de Pearson foi utilizado para averiguar as 

associações entre as variáveis. A idade média dos idosos foi de 81,7(9,2) anos, 

com predomínio do sexo feminino (78,4%). A maioria residia em instituição sem 

fins lucrativos (68%) e eram brancos (54,7%). Foi observada uma elevada 

inadequação dietética de vitamina D (95,4%) e cálcio (79,7%), e 71,2% da 

população apresentou hipovitaminose D (23,9ng/mL; IC: 22,81 – 26,13). Dentre 

outras características, 70,2% não praticavam atividade física, 86,9% possuía 

algum grau de mobilidade e 66,7% apresentava incapacidade cognitiva grave. 

As concentrações de 25(OH)D não foram significativamente associadas com os 

DSS. A atenção à saúde do idoso deve ter foco em fatores de risco modificáveis 

e intervenção com vitamina D, considerando o processo de envelhecimento. 

 

Palavras-chave: vitamina D, idosos, Instituição de Longa Permanência. 
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Abstract 

 

Among the health problems of the elderly individual, the micronutrient 

deficiency that is related to various types of diseases. In this context, 

hypovitaminosis D has been a frequent finding among the elderly individual, 

especially in those institutionalized. The objective of the present study was to 

evaluate the vitamin D status and associated factors in elderly living in nursing 

homes (NH) in Natal/RN. A cross-sectional study was carried out with 153 elderly 

individuals living in nine Nursing Homes (NH) of the city of Natal-RN, Brazil 

between 2012 and 2015. The theoretical model was constructed according to the 

Social Determinants of Health (SDH), being chosen as dependent variable the 

25 hydroxyvitamin D [25 (OH)D] level and as independent variables: type of NH, 

institutionalization time and schooling (distal layers); age, sex, skin color, body 

mass index, calf and abdominal circumference, physical activity, mobility, dietary 

intake of vitamin D and calcium, use of vitamin D supplementation, use of 

antiepileptics (proximal layers); and season (transverse layer). The concentration 

of 25 (OH) D in serum was determined by chemiluminescence. The elderly 

diagnosed with "insufficient" status when they presented values less than or 

equal to 29 ng/mL. Food consumption data were obtained by direct weighing of 

food method. Pearson's Chi-square test was used to ascertain the associations 

between variables. The mean age of the participants was 81.7 (9.2) years, with 

a predominance of females (78.4%). The majority of the elderly lived in NH (68%) 

and 54.7% of the elderly individuals were white. A high dietary inadequacy of 

vitamin D (95.4%) and calcium (79.7%) was observed, and 71.2% of the 

population presented hypovitaminosis D (23.9 ng / mL; CI: 22.81 - 26.13 ). Among 

other characteristics, 70.2% did not practice physical activity, 86.9% had some 

degree of mobility and 66.7% had severe cognitive impairment. Concentrations 

of 25 (OH) D were not significantly associated with SDH. The health care of the 

elderly should focus on modifiable risk factors and intervention with vitamin D, 

considering the aging process. 

 

Key words: vitamin D, elderly, nursing home. 
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1 INTRODUÇÃO 

A senilidade é definida como a última fase do ciclo vital, delimitada por 

eventos de natureza múltipla, como perdas psicomotoras e de cognição, 

afastamento social e restrição em papeis sociais1. A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) define a idade para classificação dos idosos em 60 anos, para 

países em desenvolvimento. Destaca-se que o padrão para demarcar esta faixa 

etária consiste em finalidades normativas que orientam as políticas de saúde e 

cidadania, e a idade funcional e biológica, que difere entre os indivíduos2. No 

Nordeste, a proporção de idosos (≥60 anos) passou de 5,1% em 1991 a 7,2% 

em 2010. No censo de 2010, o estado do Rio Grande do Norte possuía 342.890 

idosos, sendo a maioria residente no município do Natal (24,48%)3.  

O envelhecimento populacional, no contexto social, provocou um 

crescimento na prestação de serviços de cuidados formais, dentre os quais se 

enquadram as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Estas 

instituições surgiram com a finalidade de suprir a demanda de cuidados com 

idosos, devido às dificuldades das famílias, em atender às necessidades além 

dos custos associados. A quantidade de ILPI no Brasil, embora crescente, ainda 

é pequena, sobretudo no Nordeste, que concentrava 8,5% dessas instituições 

em 20114. 

As regiões Norte e Nordeste do Brasil, comparadas as demais 

regiões, mostram uma carga global de doenças mais elevada, refletindo mortes 

mais precoces e maior carga de incapacidade por problemas de saúde. Esse 

fato deve-se, dentre outros tipos de doenças, às doenças crônicas não 

transmissíveis, que geram um aumento nas demandas de saúde do idosos em 

todos os graus de complexidade, devido ao longo tempo de acompanhamento e 

intervenções mais custosas. O aumento na expectativa de vida é 

frequentemente acompanhado de ampliação dos anos vividos com 

incapacidade5. 

Os idosos são submetidos a desigualdades em saúde, que geram 

maiores demandas de assistência para o tratamento de doenças crônicas e 

deficiências. A equidade para essa população requer ação sobre os 

Determinantes Sociais da Saúde (DSS), que abrangem as características 

específicas do contexto social que influem na saúde e o modo como as 

condições sociais afetam a saúde6. O modelo de Dahlgren e Whitehead7 explica 



15  
 

os mecanismos pelos quais as interações entre os diferentes níveis de condições 

sociais produzem as desigualdades em saúde, desde o individual até o nível das 

condições econômicas, culturais e ambientais que predominam na sociedade 

como um todo. 

Sobretudo, a institucionalização pode trazer consequências de 

adaptação ao convívio ambiental, além das alterações e condicionantes 

específicos do próprio envelhecimento. Em adicional, pode afetar o estado 

nutricional dessa população, devido influência da situação social, de alterações 

psicológicas e da condição de saúde, muitas vezes associadas a inadequações 

no consumo alimentar, devido à monotonia alimentar8. Os idosos fragilizados e 

os institucionalizados dependem de refeições prontas de qualidade nutricional 

variável, muitas vezes inadequadas para suprir as necessidades nutricionais 

diárias.  As deficiências de micronutrientes contribuem para distúrbios 

metabólicos e funcionais relacionados com o envelhecimento9. 

A deficiência de vitamina D continua sendo um problema na 

população em geral e em pacientes idosos. As concentrações reduzidas de 

25(OH)D é comum entre idosos residentes em países desenvolvidos situados 

em latitudes mais altas, entre idosos institucionalizados e idosos com fraturas de 

quadril, por ser um fator de risco associado a osteoporose, quedas e 

fraturas10. As fontes de vitamina D incluem radiação solar ultravioleta B (UVB), 

dieta e suplementos. A exposição solar é considerada a principal fonte desta 

vitamina 11,12. 

Nos idosos, a biodisponibilidade da vitamina D pode ser 

comprometida pela redução da capacidade da pele em produzir vitamina D e 

somado a baixa exposição solar, tipo de pigmentação da pele, uso de filtro solar, 

e dieta pobre em alimentos fontes como peixes gordurosos e laticínios, torna 

esse público vulnerável à deficiência13. Nesta população, é improvável que a 

síntese dérmica reduzida da vitamina D seja compensada pela ingestão dietética 

de vitamina D12, especialmente naqueles institucionalizados que tem limitações 

de exposição à luz solar. Além disso, fatores como problemas de saúde, tipo de 

edificação das instituições, logística das ILPI, e atividades de lazer realizada sem 

ambiente interno, podem afetar o acesso dos idosos institucionalizados à luz 

solar, mais do que seus pares não-institucionalizados14. 
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Estudo epidemiológico sugere que a insuficiência de vitamina D está 

relacionada a uma série de outros distúrbios frequentemente observados entre 

os idosos, como cânceres de mama, próstata e cólon, diabetes tipo 2 e distúrbios 

cardiovasculares, incluindo hipertensão arterial15. Estudo longitudinal entre 1997 

e 2001, com 6220 idosos observou que as baixas concentrações séricas de 

vitamina D estão associadas a uma maior incidência de demência16. A 

deficiência cognitiva é uma causa importante de incapacidade, morbidade e 

perda de autonomia em idosos, o que torna esses indivíduos mais susceptíveis 

à institucionalização. A dieta e os fatores ambientais têm um papel importante 

na formação da capacidade cognitiva17, portanto, a inclusão de componentes 

dietéticos com funcionalidades relacionadas com o aumento no número e 

plasticidade das sinapses é recomendável na composição de estratégias para 

aprimorar as funções de aprendizagem e memória dos idosos. 

Sendo assim, observa-se um risco para a hipovitaminose D em idosos 

que é potencializado por diversas alterações fisiológicas do envelhecimento, 

deficiência de ingestão dietética e estilo de vida inadequados, constituindo-se 

uma população em alerta para vigilância constante das concentrações de 

25(OH)D11,18. Dados do Inquérito Nacional de Alimentação de 2008-2009 

indicaram no Brasil, uma prevalência de inadequação maior que 50% para a 

ingestão de vitamina D em idosos de ambos os sexos19. 

As recomendações nutricionais de vitamina D segundo Institute of 

Medicine (IOM) (2011)20, interpretadas como Estimated Average Requirement– 

(EAR) corresponde a 10µg/dia para indivíduos de 1-70 anos e acima de 70 anos, 

estimando-se o alcance de concentrações séricas acima de 20ng/mL, mesmo 

com um nível mínimo de exposição ao sol. O ponto de corte para diagnóstico de 

hipovitaminose D ainda é controverso na literatura. A Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia sugere valores acima de 20ng/mL é como desejável de 25-

hidroxivitamina D [25(OH)D] para população saudável (até 60 anos) e entre 30 

e 60ng/mL é o valor recomendado para grupos de risco de hipovitaminose D, 

como os idosos21.  

Por conseguinte, visando à importância e necessidade de adequado 

status de vitamina D em idosos, o presente estudo teve como objetivo avaliar o 

status de vitamina D em idosos institucionalizados e fatores associados, 

considerando o contexto do envelhecimento. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Avaliar o status da vitamina D e os fatores associados em idosos 

residentes em Instituições de Longa Permanência da cidade de Natal/RN. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a população quanto às condições sócio demográficas, 

antropométricas, de saúde, dietéticas e ambientais; 

 Avaliar as concentrações de 25(OH)D no soro, identificando a 

prevalência de insuficiência/suficiência; 

 Identificar associações entre a 25(OH)D com os fatores proximais, 

distais, e transversal, conforme os Determinantes Sociais de Saúde. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 ENVELHECIMENTO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO 

A senescência é definida como a última fase do ciclo vital, delimitada 

por eventos de natureza múltipla, que incluem perdas psicomotoras, 

afastamento social, restrição em papéis sociais e especialização cognitiva. Em 

seu sentido etimológico, velhice refere-se à idade avançada, ao estado ou 

condição de ser velho22.  

A população idosa vem crescendo exponencialmente em todo mundo. 

Um dos grandes desafios para os profissionais da área da saúde será entender 

a fisiologia na terceira idade, as transformações emocionais, prestar atendimento 

especializado, dentre outras necessidades do idoso23. 

A população brasileira com 60 anos ou mais representa 10,8% da 

população, evidenciando que precisa uma atenção especial esse novo grupo 

etário em ascensão. Considera-se um aumento veloz, visto que, entre 1950 e 

2025, projeta-se que a população brasileira, em geral, crescerá cinco vezes, 

enquanto que a população idosa, nesse mesmo período, aumentará quinze 

vezes3. No Brasil houve aumento da proporção de idosos com mais de 75 anos 

e redução da proporção daqueles com idade entre 60 a 74 anos, indicando a 

tendência à longevidade24. Desde a década de 70 até o ano de 2010, observou-

se uma evolução do Índice de Envelhecimento (IE) brasileiro, passando de 

12,2% para 44,8%, o que representa um aumento de 268%. O IE juntamente 

com outros indicadores demográficos, sugerem um perfil de mudanças que 

mostram o envelhecimento populacional brasileiro como um processo 

irreversível e demonstram a participação mais ativa da população idosa na 

sociedade25. 

Ao contrário dos países desenvolvidos, em que o aumento da 

expectativa de vida implicou em melhorias das condições de vida das 

populações, no Brasil, muitos idosos vivem sem necessariamente dispor de 

melhores condições socioeconômicas e sanitárias23. Nesse contexto, os estudos 

são indispensáveis para identificação dos problemas prioritários entre os grupos 

mais vulneráveis, além dos fatores de risco e proteção a que estão associados, 

como forma de orientar as ações para distribuição de recursos e elencar as 

prioridades. 
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As alterações e condicionantes específicos do próprio 

envelhecimento, e outros fatores, podem afetar o estado nutricional dessa 

população, tais como: situação social (pobreza, isolamento social), alterações 

psicológicas (demência, depressão), condição de saúde (doenças crônicas, 

disfagia, polifarmácia, alterações na mastigação, perda da capacidade funcional 

e autonomia), dentre outros. As consequências desses fatores de risco estão 

muitas vezes associadas ao menor consumo alimentar, tornando os idosos 

vulneráveis do ponto de vista nutricional8. 

As perdas que acompanham o ser humano, no decorrer de sua vida, 

acentuam-se com o passar do tempo, notadamente na velhice, provocando 

mudanças gradativas que interferem na autonomia e na independência. Além 

disso, é comum a institucionalização dos idosos, comprovando a ação da 

sociedade que descarta os indivíduos no momento em que deixam de ser 

saudáveis e produtivos. Todas as atividades de lazer e de ocupação do tempo 

livre realizadas pelo idoso na vida antes da institucionalização diminuem 

consideravelmente, a partir do ingresso na instituição26. 

A atenção à saúde do idoso restringia-se à cura de doenças, com 

finalidade essencialmente terapêutica. Nos dias atuais, tendo em vista a 

amplitude de fatores envolvidos no processo de envelhecimento, essa 

assistência curativa não atende mais às necessidades de saúde do idoso. A 

promoção da saúde vem sendo vista, nas últimas décadas, como uma estratégia 

promissora para enfrentar os múltiplos problemas de saúde que afetam a 

população idosa e suas complicações27. Neste sentido, entende-se que 

envelhecimento ocorre em um cenário de mudanças sociais, econômicas, 

culturais, institucionais e na conformação da estrutura familiar28. 

A condição de saúde do idoso é decorrente da condição social no 

passado. Dessa forma, a conjuntura social e econômica anterior à 

institucionalização podem explicar o perfil do idoso institucionalizado. As 

condições de trabalho e renda do idoso e de sua família podem definir a 

instituição em que irá residir, sendo esta com ou sem fins lucrativos6. 

O Estatuto do Idoso, estabelecido pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro 

de 20032, abriu novas possibilidades de participação e inclusão do idoso na 

sociedade, assegurando-lhe vários direitos, como o direito à vida, à saúde, à 

educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e ao trabalho (Art. 3º). Esses direitos 
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devem ser respeitados conforme “a sua peculiar condição de idade” (Art. 20) e 

serem supervisionados pelo Poder Público29.  

A legislação brasileira estabelece que “a família, a sociedade e o 

Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 

garantindo-lhes o direito à vida”30. Todavia, na prática, a família continua sendo 

a principal responsável por esse suporte, configurando-se como cuidador 

principal do idoso31. 

Algumas famílias não têm suporte financeiro para garantir o cuidado 

adequado ao idoso, ou não conseguem conciliar a função de cuidadores, com a 

vida cotidiana. Adicionando-se à esta situação, a redução da taxa de 

fecundidade, as mudanças nos padrões de nupcialidade e a crescente inserção 

da mulher no mercado de trabalho, influenciam na disponibilidade de cuidadores 

familiares. Neste cenário, as ILPI surgem como uma alternativa de suporte ao 

cuidado do idoso28. 

A RDC 283, de 26 de Setembro de 200532, define ILPI como 

“instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, 

destinada a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, 

com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania”. 

A prestação de serviços das ILPI brasileiras acontece nas áreas social e 

sanitária31. 

Por seu caráter coletivo, as ILPI precisam manter uma rotina de 

horários pré-estabelecidos, limitar o número de visitas para não dificultar o 

andamento das atividades, e fazer com que as pessoas passem a compartilhar 

em grupo as três esferas da vida (divertir-se, trabalhar e dormir). A preservação 

da privacidade de cada residente é dificultada, pois são domicílios coletivos28. 

Sendo assim, a institucionalização pode trazer inúmeras 

consequências, como reflexos da adaptação ao convívio na instituição. Ao 

institucionalizar-se, o idoso pode desenvolver dependência em diferentes 

concentrações, seja estruturada, física ou comportamental. A dependência 

estruturada está relacionada à não inserção social no processo produtivo (perda 

do trabalho ou aposentadoria). A dependência física é a decorrente do processo 

biológico do envelhecimento e relaciona-se com a capacidade de desenvolver 

as atividades da vida diária33.  
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Estudo que objetivou comparar a capacidade funcional e o estado 

nutricional de idosos institucionalizados e não institucionalizados verificou que a 

institucionalização esteve relacionada à pior capacidade funcional, no entanto, 

não foi prejudicial para o estado nutricional34. 

Pelo caráter de fragilidade dos idosos residentes ILPI, esta população 

tende a ser usuária em potencial  dos serviços públicos de saúde35,36. Portanto, 

a identificação das condições de saúde/doença dessa população auxiliará no 

desenvolvimento de estratégias que minimizem tais problemas, reduzindo os 

custos em Saúde Pública com melhoria na qualidade de vida desse segmento 

populacional. 

 

3.2 CONDIÇÕES DE SAÚDE-DOENÇA DOS IDOSOS 

No envelhecimento, ainda que seja um processo natural, o organismo 

é submetido a alterações fisiológicas, anatômicas, bioquímicas e psicológicas 

que repercutem nas condições de saúde e nutrição dos idosos37. Com o declínio 

das funções fisiológicas, as restrições dietéticas e a polifarmácia propiciam 

menor eficiência dos processos absortivos e metabólicos dos nutrientes. A 

diminuição do metabolismo basal, redistribuição da massa adiposa, alterações 

na percepção sensorial e no funcionamento digestivo e menor sensibilidade à 

sede, elevam a vulnerabilidade dos idosos aos desequilíbrios de energia e 

nutrientes38. 

As modificações na composição corporal, no metabolismo ósseo, na 

fisiologia bucal, bem como nos órgãos do sentido e secreção de hormônios, são 

apontadas como sendo as principais alterações fisiológicas do envelhecimento 

associadas ao comprometimento do estado nutricional dos idosos39. 

A sarcopenia é uma alteração morfológica da composição corporal do 

idoso, que foi inicialmente caracterizada pela redução de sua massa magra40. 

Entretanto, recentemente, tem sido defendido que a sarcopenia é caracterizada 

ainda pela associação na redução de força e funcionalidade, visto que perda de 

massa muscular interfere na autonomia do idoso, tornando a sarcopenia uma 

doença geriátrica que impacta diretamente na capacidade funcional desta 

população41,42. Essa alteração, não interfere apenas na redução de massa 

muscular, como também ocasiona perda global de toda massa corporal43,44. Isto 

se deve, pois além da deterioração do sistema musculoesquelético, durante o 
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envelhecimento ocorre uma deterioração progressiva das células e 

funcionamento de todos os demais órgãos45.  

Uma acentuada redução da capacidade funcional para realização das 

atividades de vida diária desta população, tem acompanhado as alterações 

demográficas na população idosa46. A alta dependência funcional desta 

população vem ocasionando o aumento da institucionalização destes idosos 

principalmente de idosos longevos (maior que 80anos) que apresentam maior 

taxa dedependência47. Por este motivo, diferenciar idosos institucionalizados de 

não-institucionalizados, carrega também uma especificação das características 

físico-funcionais deste subgrupo o que pode modificar as abordagens de controle 

aos agravos de saúde, específicos à sua realidade48. 

No que diz respeito às alterações no sistema neuropsicológico dos 

idosos, vem sendo observado um declínio das funções cognitivas decorrente do 

processo natural de envelhecimento, que também interfere diretamente nas 

atividades da vida diária, estando o baixo funcionamento cognitivo associado 

coma fragilidade no idoso49. 

O estado de saúde dos idosos é afetado pelos hábitos 

alimentares50,51. A desnutrição é um problema que atinge de 20 a 80% dos 

idosos institucionalizados, sendo os distúrbios nutricionais preocupantes52–55, 

pela relação com a susceptibilidade às infecções, redução da qualidade de vida 

e ao aumento da mortalidade em idosos56. Estudo nacional observaram altos 

percentuais de desnutrição e risco nutricional em idosos residentes em ILPI, com 

valores próximos a 60%. Diante deste quadro, é importante o diagnóstico 

precoce da desnutrição por meio da avaliação nutricional adequada, para 

subsidiar a recuperação e promoção da saúde dos idosos57.  

Aliado à questão da desnutrição, outro aspecto importante é a 

obesidade crescente em todos os grupos etários, tendo em vista o aumento do 

número de indivíduos idosos— idosos nascidos antes do declínio da fecundidade 

(antes da década dos anos 1960) e após o declínio da mortalidade no Brasil 

(após a década dos anos 1940) — a obesidade nas ILPI deve atingir importância 

crescente, como já vem ocorrendo nos Estados Unidos não apenas pela 

epidemia de obesidade naquele país mas também pelo envelhecimento da 

geração baby boomers58. Estudo de revisão indicou no Brasil, o processo de 

transição nutricional está em curso no país também entre os idosos, com declínio 
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da prevalência de baixo peso e aumento da prevalência de sobrepeso e 

obesidade, condições essas que se associam à alta incidência de doenças 

cardiovasculares, tipos específicos de câncer e diabetes mellitus59. 

Dentre as principais preocupações relacionadas à incapacidade física 

no idoso, destaca-se o risco de quedas, que vem crescendo com o passar do 

tempo. Estima-se que cerca de 30% dos idosos ocidentais sofrem queda pelo 

menos uma vez ao ano, representando altos custos sociais e de tratamento e 

esses custos se elevam quando o idoso se institucionaliza60. As quedas são a 

principal causa de lesões graves e fatais em pessoas com mais de 65 anos. 

Lesões, como fratura de quadril e quedas, são fatores de risco em lar de idosos, 

onde o risco de queda é quase três vezes maior que o das pessoas que vivem 

na comunidade61. 

 

3.3 VITAMINA D: MECANISMOS DE AÇÃO E FATORES ASSOCIADOS À 

DEFICIÊNCIA 

A vitamina D ou colecalciferol, embora seja denominada vitamina, 

trata-se conceitualmente de um pré-hormônio, por não ser produzido por uma 

glândula endócrina, portanto não é um hormônio clássico. Juntamente com o 

paratormônio, atuam como importantes reguladores na homeostase do cálcio e 

no metabolismo ósseo18. A principal fonte da vitamina D é de formação endógena 

nos tecidos cutâneos após a exposição à radiação ultravioleta nos comprimentos 

de onda entre 290 e 315 nanômetros, nos horários entre 10 e 15 horas. A dieta 

constitui uma fonte alternativa, porém menos eficaz, responsável por apenas 

20% das necessidades corporais, no entanto que assume um papel de grande 

relevância em idosos, e principalmente os institucionalizadas ou que vivem em 

ambientes de climas temperados11. 

A exposição à luz solar fornece para a maioria das pessoas o 

requerimento necessário de vitamina D. Já nos idosos, a capacidade de 

sintetizar vitamina D pela exposição à luz solar encontra-se diminuída, em 

decorrência da pele do idoso perder progressivamente sua eficiência de síntese 

de vitamina D13. Entretanto, estudo realizado com idosos (55 a 83 anos) no 

sudeste brasileiro, concluiu que a prática regular de atividade física com 

exposição à luz solar, resultou em concentrações aceitáveis de vitamina D, 

semelhante aos valores encontrados em indivíduos jovens e saudáveis, que 
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vivem na mesma cidade. Mas essa ocorrência foi em diferentes graus, 

dependendo da etnia, gênero e idade. Este aumento dependente da estação só 

foi notado entre os homens, brancos e que estavam no grupo mais jovem de 

indivíduos62. 

A vitamina D possui duas formas químicas principais: a vitamina D2 

(ou ergocalciferol) e a vitamina D3 (ou colecalciferol). A vitamina D2 é obtida da 

irradiação ultravioleta do ergosterol (esterol da membrana de fungos e 

invertebrados) encontrada naturalmente em leveduras e cogumelos expostos à 

luz solar. A vitamina D3 é obtida da irradiação ultravioleta do percursor do 

colesterol-7-dihidrocolesterol sintetizada na pele as condições ambientais, 

hormonais, genéticas e nutricionais influenciam os níveis plasmáticos de 

vitamina D63,64. Tanto D2 quanto D3 quando ingeridas são incorporadas em 

quilomicrons, que são absorvidos no sistema linfático e entram na circulação 

venosa. A vitamina D é biologicamente inerte e necessita de uma primeira 

hidroxilação no fígado, por meio da enzima denominada 25-hidroxilas. A 25-

hidroxivitamina D (25(OH)D), forma parcialmente hidrossolúvel com uma 

semivida curta, que circula acompanhadas às proteínas de ligação, e que requer 

mais uma hidroxilação em nível renal, pela 1α-hidroxilase (CYP27B1), para 

formar a 1,25- dihidroxivitamina D (1,25[OH]2D), a forma biologicamente ativa 

da vitamina D. Esta forma circula em concentrações inferiores às da 25(OH)D, 

mas tem uma afinidade muito maior para o receptor e é biologicamente mais 

potente11,63. Na célula-alvo, a interação do hormônio 1,25(OH)2D com o VDR 

inicia uma complexa cascata de eventos moleculares, culminando em alterações 

na taxa de transcrição de genes específicos ou redes de genes, promovendo 

funções biológicas diversificadas65. 

As principais fontes alimentares de vitamina D  são o óleo de fígado 

de bacalhau e peixes gordurosos (salmão, atum, cavala)13. No Brasil, a análise 

dos dados do Inquérito Nacional de Alimentação mostrou uma prevalência de 

inadequação do consumo dietético de vitamina D, maior que 50% e próximo a 

100% em todo território nacional, com exceção da região Norte19. 

A avaliação da incidência de radiação Ultravioleta (UV) surge como 

complemento no diagnóstico do status de vitamina D, visto que a exposição à 

luz solar continua ser a principal fonte externa de vitamina D66. Estudos 

realizados sobre deficiência de vitamina D em países de baixa latitude, tem 
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mostrado que este é um fenômeno que também ocorre em regiões 

ensolaradas15,67,68.  

Exposição solar, expressões de genes relacionados ao metabolismo 

da vitamina D, dados demográficos e estilo de vida são considerados como 

importantes determinantes do estado de vitamina D. Em estudo com uma 

população de idosos holandeses, a exposição ao sol ainda pareceu ser um 

importante determinante das concentrações de 25 (OH)D em indivíduos mais 

velhos, seguidos pelos fatores genéticos e de ingestão de vitamina D69. 

Estima-se que mais de um bilhão de pessoas no mundo tenham 

concentrações baixas de vitamina D, o que parece configurar uma verdadeira 

“epidemia” de hipovitaminose D, com possíveis consequências graves para a 

saúde pública. Um estudo de revisão sistemática demonstrou que indivíduos 

com deficiência em vitamina D estão em maior risco cardiovascular e ainda, 

aumentam significativamente o risco de mortalidade15.  

O envelhecimento parece ser um fator de risco para diminuição da 

vitamina D. Em um estudo realizado pela UNIFESP observou-se em pacientes 

idosos, institucionalizados e ambulatoriais, uma prevalência de 71,2% e 43,8%, 

respectivamente, de hipovitaminose D. De acordo com o estudo, os resultados 

estariam relacionados à capacidade reduzida da pele de sintetizar pró-vitamina 

D, baixa exposição ao sol, alimentação inadequada, menor absorção 

gastrintestinal e uso de vários medicamentos que interferem na absorção e 

metabolismo da vitamina D67. 

Estudos relatam ainda que um indivíduo de 70 anos se expondo a 

mesma quantidade equivalente de radiação ultravioleta que um jovem, consegue 

produzir somente 20 % da quantidade de vitamina D produzida pelo jovem. A 

pouca exposição à luz solar, assim como também o envelhecimento da pele e 

doenças que alterem o metabolismo da vitamina D, constituem-se fatores de 

risco para hipovitaminose D10. 

A deficiência de vitamina D está associada a outras doenças além das 

doenças musculoesqueléticas, tais como, doença autoimune, esclerose múltipla, 

câncer, doenças vasculares, inflamatórias, dislipidemia, anemia e 

neurodegenerativas70,71. 

A vitamina D pode estar relacionada à eventos de quedas na 

população idosa. Mulheres com fraturas proximais do fêmur apresentaram 
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baixas concentrações de vitamina D. Pacientes deficiente sem vitamina D que 

foram submetidos à suplementação com vitamina D durante seis meses 

apresentaram efeitos positivos no aumento de massa muscular. A taxa de risco 

de quedas foi reduzida em menos de 70% após administração de vitamina D. Os 

procedimentos relacionados com a prevenção de quedas incluem, além da a 

suplementação de vitamina D com e cálcio, o treinamento de marcha, atenção 

farmacêutica, especialmente relacionado aos medicamentos psicoativos; 

modificação do ambiente doméstico e manejo da hipotensão postural e 

problemas de visão61,72. 

A vitamina D também tem sido discutida nas doenças psiquiátricas, 

observando-se associação entre as baixas concentrações séricas de vitamina D 

e diferentes transtornos mentais. A deficiência de vitamina D em indivíduos com 

distúrbios psicóticos foi significativamente associada à diminuição da velocidade 

de processamento (por exemplo, codificação de símbolos) e fluência verbal 

diminuída. Mesmo assim, não há um consenso claro de que a suplementação 

de vitamina D melhore ou esteja relacionada a um efeito benéfico na saúde 

mental73,74. Entretanto, baixas concentrações séricas de vitamina D podem estar 

associados à demência e outras formas de comprometimento cognitivo75,76.  

Estudo coorte verificou que mulheres com mais de 65 anos 

apresentando concentrações basais de 25 (OH)D até 75 nmol/L experimentaram 

24 a 175%  mais sintomas depressivos nos seis anos seguintes, em comparação 

com mulheres com concentrações de 25 (OH)D superiores a 75 nmol/L77. 

Achados por Vidgren (2018)78 em estudo realizado na Finlândia com 1602 idosos 

indicaram que 183 idosos apresentaram depressão, destes 65,0% estavam com 

concentrações de 25 (OH)D <50nmol/L e apenas 5,0% apresentaram 

concentrações ≥75nmol/L, indicando que uma menor concentração sérica de 

25(OH)D está associada a uma maior prevalência de depressão em uma 

população de idosos. 

Uma importante causa de deterioração da saúde em idosos são as 

reações adversas a medicamentos sendo  o número de drogas utilizadas entre 

esse público, um forte preditor de efeitos indesejáveis79. Orten-Luiten van et al. 

(2016)80, alertaram que o uso de medicações deve ser considerado um fator de 

risco para deficiência de vitamina D, sobretudo por meio da observação de 

idosos  suplementados que ainda apresentavam deficiência.  
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Uma revisão de estudos observacionais e experimentais, verificou 

que as associações entre tiazidas e vitamina D são controversas; com as 

estatinas não foram observadas associações positivas, dentre estas a 

atorvastatina81; e os bloqueadores de cálcio não foram associados ou 

associaram-se negativamente com a vitamina D82. 

Destaca-se também a interação da vitamina D com os antiepiléticos 

amplamente utilizados, como a fenitoína e a carbamazepina, conhecidos por 

terem efeitos diretos nas células ósseas. A taxa de proliferação de células 

semelhantes a osteoblastos humanos foi aumentada com uso de baixas doses 

de fenitoína. Estudo que mediu a influência do tratamento a longo prazo com 

drogas antiepilépticas na densidade mineral óssea verificou uma diminuição da 

DMO no fêmur e na coluna lombar, dependendo da duração da terapia 

medicamentosa. A 25(OH)D e 1,25(OH)D2 foram significativamente diminuídas 

nos pacientes em uso dos fármacos antiepilépticos. Além de alterações no cálcio 

e na homeostase da vitamina D levando à osteomalacia, o uso de drogas 

anticonvulsivantes podem contribuir para os efeitos prejudiciais sobre o sistema 

esquelético83 Medidas preventivas incluem controle otimizado de convulsões e 

suplementação com cálcio e vitamina D84. 

O diagnóstico preciso da deficiência de vitamina D e a identificação 

de fatores que melhoram ou pioram tal condição podem contribuir para a 

elaboração de estratégias mais eficazes para o tratamento das populações de 

risco (MAEDA, et al., 2014). 

Desse modo, diante da complexidade do envelhecimento é 

imprescindível averiguar diversificados fatores preditores do status da vitamina 

D em idosos institucionalizados, e avaliar os fatores associados (condições de 

saúde, ambientais e de estilo de vida) que influenciam no metabolismo. 
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4 MÉTODOS 

O presente estudo, do tipo transversal foi derivado projeto intitulado 

“Projeto Envelhecimento Humano e Saúde: a realidade dos idosos 

institucionalizados da cidade do Natal/RN”, aprovado ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (Comitê Central) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob 

o parecer de número 308/2012 e Certificado de Apresentação para Apreciação 

Ética (CAAE) 0290.0.051.000-11 (Anexo 1). Todos os participantes ou seus 

responsáveis que concordaram em participar do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

4.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

O estudo abrangeu todas as instituições do município de Natal/RN, 

que contava com catorze ILPI, cadastradas na Vigilância Sanitária Municipal em 

2013. Na fase inicial, uma das ILPI foi desativada e quatro se recusaram 

participar da pesquisa, totalizando nove instituições, seis dessas do tipo sem fins 

lucrativos. Cinco dessas ILPI são sem fins lucrativos e quatro com fins lucrativos, 

nas quais residiam o total de 304 idosos, no período de realização da coleta de 

dados. 

A coleta ocorreu no período de 2012 a 2015. O recrutamento dos 

participantes foi realizado por meio de contato com os diretores das ILPI, e com 

os familiares dos idosos, seguido de encontro para explanar os objetivos da 

pesquisa e esclarecimento de dúvidas. 

Foram incluídos no estudo os residentes das ILPI com idade igual ou 

superior a 60 anos, de acordo com a classificação preconizada pela Política 

Nacional do Idoso85 e que estavam presentes no momento das coletas. No 

entanto, aqueles que apresentaram restrições físicas e mentais bastante 

acentuadas e idosos com dificuldade de acesso venoso foram excluídos da 

realização dos exames e, consequentemente, do estudo. Após exclusão e 

perdas do universo de 304 idosos foi obtida amostra de 153 participantes (Figura 

1). 
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Figura 1: Composição amostral do estudo. Natal/RN, 2018. 

 

O cálculo amostral aplicável para estudos seccionais, foi definido com 

base na média e desvio padrão da concentração de 24,0 (7,6)ng/mL  25(OH)D 

no soro de 10 sujeitos aleatórios da amostra desse estudo e poder de 95%, 

resultando em 154 idosos86. Sendo assim, esse estudo obtém uma taxa de 

resposta de 99,3%. Para estudos de associação, o tamanho amostral seria de 

156 idosos, considerando tamanho populacional de 304 idosos, frequência 

hipotética de 71,2% (deficiência de vitamina D, estudo da UNIFESP67), limites de 

confiança de 5% e efeito de desenho 1, calculado por meio do site OpenEpi87. 

O poder do estudo com correção de continuidade foi de 99,7%. 

Calculado por meio do site OpenEpi87, considerando um intervalo de confiança 

de 95%, quantidade de expostos 109, com prevalência de 71% (insuficiência de 

vitamina D), quantidade de não expostos 44, com prevalência de 28%, gerando 

uma RP= 2,5, e diferença de prevalência de 43%.  

 

4.2 DESENHO DO ESTUDO 

O estudo é do tipo transversal e individuado, possuindo como unidade 

de observação e análise, o idoso. Quanto aos objetivos e posicionamento do 
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investigador, enquadra-se como descritivo, observacional e retrospectivo, uma 

vez que não há intervenção nos fatos e buscou a descrição das características 

da população e o estabelecimento de relações entre variáveis. A abordagem do 

problema é do tipo quantitativa, já que traduz as informações encontradas em 

números para classificá-las e analisá-las88. 

O modelo teórico do estudo foi construído conforme modelo de 

Determinantes Sociais de Saúde (DSS) proposto por Dahlgren e Whitehead 

(1992)7(Figura 2). Observa-se nas camadas mais distais a influência das 

variáveis sociais na disponibilidade de vitamina D. Nas esferas proximais estão 

incluídas as variáveis sócio demográficas, nutricionais, estilo de vida e 

biológicas. 

A variável dependente eleita foi a 25(OH)D no soro; e como variáveis 

independentes aquelas de influência provável no status de vitamina D – nas 

esferas proximais: idade, sexo, cor da pele, índice de massa corporal (IMC), 

prática de atividade física, mobilidade, consumo alimentar, uso de suplemento 

de vitamina D, uso de medicamentos antiepiléticos; e nas esferas distais: tipo de 

ILPI, tempo de institucionalização, escolaridade. A variável estação do ano foi 

considerada com influencia transversal, devido relação direta com as 

concentrações de 25(OH)D. Além disso, foi investigada a relação da variável 

dependente e possíveis implicações clínicas em casos de idosos deficientes de 

vitamina D, tais como: multimorbidades, quedas, sarcopenia, depressão, 

cognição e funcionalidade. 

As variáveis foram classificadas conforme natureza, desfecho e 

normalidade, demonstradas no Apêndice 1. 
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Figura 2: Modelo teórico dos determinantes sociais de saúde do estudo de vitamina D em idosos 

institucionalizados (adaptado Dahlgren e Whitehead, 19927). Natal/RN, 2018. 

 

4.2.1 Variáveis sócio demográficas 

Foram coletadas, nas ILPI, os dados de sexo, idade, estado civil, 

escolaridade, tipo de instituição e cor da pele classificado conforme Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 

O tempo de institucionalização de idade-ajustado foi calculado para 

determinar quanto do período da idade avançada (em percentagens; designado 

como o tempo depois de atingir 60 anos de idade) os indivíduos idosos têm sido 

institucionalizados, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

Esta correção foi realizada com base no fato de que, a idade em que 

o indivíduo é institucionalizado, pode influenciar no estado de saúde ao longo 

dos anos de vida como idoso. 

4.2.2 Avaliação do estado nutricional antropométrico e estilo de vida 

Foram aferidas as medidas de peso, altura, perímetros abdominal e 

da panturrilha, sendo mensuradas em duplicata, por dois antropometristas 

treinados. 

Tempo de institucionalização ajustado pela idade = (ano de coleta dados – ano de entrada na 
instituição) / (idade em anos – 60) x 100 
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As medidas de peso e altura seguiu protocolo da World Health 

Organization – WHO (1995)89. Para os idosos que não apresentavam restrição 

de mobilidade o peso corporal foi aferido com a utilização de balança eletrônica 

da marca Balmak® (capacidade de 300Kg e precisão de 50g). A partir da média 

de duas mensurações, com um estadiômetro portátil Caumaq®, com precisão 

de 1mm e base antiderrapante, foi obtida a estatura. O idoso foi posicionado no 

centro e abaixo do equipamento, com a cabeça livre de adereços e foi realizada 

a leitura da estatura com o indivíduo ainda posicionado, sem soltar a parte móvel 

do equipamento. Quando houve diferença superior a 0,5 cm entre as aferições, 

foi realizada uma terceira medida e calculada a média das duas mais próximas. 

O peso dos idosos com deficiência ou restrição permanente de 

mobilidade foi mensurado por meio de uma balança cama da marca Seca® 

(modelo 985), que dispõe de quatro células de pesagem. Essas foram colocadas 

em cada “pé” da cama, sendo deduzido o peso do idoso pela função pré-tara. A 

altura desses idosos foi estimada a partir da equação de Chumlea90. Para tal, a 

medida da altura do joelho foi mensurada, com auxílio de um antropômetro de 

madeira, com dimensão de 1000mm e precisão de 1mm. 

O índice de massa corporal (IMC) foi calculado a partir da razão do 

peso (kg) e da altura (m) ao quadrado. Para a classificação dos valores de IMC 

foi considerado os pontos de corte de Lipschitz91. 

O perímetro da panturrilha foi mensurado com uma trena 

antropométrica (Sanny®) de 150 cm, estando o indivíduo sentado e a fita 

aplicada horizontalmente ao redor do perímetro máximo observado, de acordo 

com técnica descrita por Heyward e Stolarczyk (2000)92. Valores inferiores a 

31cm foram considerados indicativos de perda de massa muscular nos idosos 

(WHO, 1995). Medidas de perímetro abdominal foram aferidas com o indivíduo 

em posição ortostática, circundando maior protuberância abdominal, no 

momento da expiração do indivíduo, de modo duplicado. Para os indivíduos com 

restrição de mobilidade, a marcação da medida foi realizada com o indivíduo 

deitado, e a aferição do perímetro abdominal realizada com o indivíduo sentado. 

Valores maiores que 102 cm em homem e 88 cm em mulheres foram 

considerados alterados93. A informação da prática de atividade física foi obtida 

com os cuidadores dos idosos. 
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4.2.3 Avaliação das condições de saúde 

As informações sobre artrite, artrose, número de quedas, 

hipotireoidismo, multimorbidade (de duas ou mais doenças com diagnóstico 

clinico registrado por médico), depressão, doença de Alzheimer, polifármacia, 

uso de fármacos antiepilépticos, uso de suplemento de vitamina D foram 

coletadas do prontuário. Não há uma definição universalmente aceita para 

polifarmácia. Optou-se por trabalhar com cinco ou mais medicamentos 

associados a uma das oito doenças crônicas, sabendo que há estudos que 

consideram polifarmácia tomar mais de três ou até mais de dez 

medicamentos94,95. Nesse estudo, idosos com uso de polifármacia foram aqueles 

que tinham registro do uso de cinco ou mais medicações diariamente, enquanto 

que idosos com multimorbidades foram consideradas a partir da presença de 

duas ou mais doenças com diagnóstico clinico registrado por médico. A 

mobilidade, sarcopenia, cognição e funcionalidade foram aferidas por 

pesquisadores do estudo, conforme descrito a seguir. 

A coleta da variável “mobilidade” foi realizada com o cuidador principal 

do idoso auxiliado pela escala de Barthel96. Na referida escala, os itens avaliados 

foram: deambulação, subir escadas e uso da cadeira de rodas. Caso o idoso 

tivesse dificuldade ou incapacidade em realizar esses três itens era identificado 

com "limitação da mobilidade". O resultado da avaliação, realizada pela escala, 

foi associado com os dados do que o cuidador dizia sobre a mobilidade do idosos 

(acamado, cadeirante, caminha com ajuda, independente). 

A mensuração da sarcopenia foi adotado, conforme os critérios 

estabelecidos Consenso Europeu de Sacorpenia97 e adptado por Oliveira Neto 

(2017)98. Os critérios utilizados basearam-se na discriminação de concentrações 

reduzidos de massa muscular (avaliação do perímetro da panturrilha), 

associados à uma redução na força (teste de preensão manual) e/ou 

funcionalidade (teste de velocidade de marcha). Idosos que não deambulavam 

ou que obtiveram resultado menor que 12 no Mini Exame do Estado Mental 

(MEEM) realizaram diretamente avaliação da massa muscular, para diagnóstico 

de sarcopenia em idosos institucionalizados. 

A função cognitiva foi avaliada mediante a aplicação do Questionário 

de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire)99,100, que avalia a 

memória em curto e longo prazo, orientação, informações feitas sobre cotidiano 
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e capacidade matemática. Segundo o número de erros se diferenciam em quatro 

níveis: função mental intacta (0-2 erros), incapacidade cognitiva leve (3-4 erros), 

moderada (5-7 erros) e grave (8-10 erros). Em indivíduos com baixo nível 

(analfabeto) permite-se um erro a mais, e naqueles com nível alto (ensino 

superior) considera-se um erro a menos. 

Na avaliação da funcionalidade foi aplicada a escala de Katz101,que 

se baseia numa avaliação da independência ou dependência funcional dos 

pacientes para banhar-se, vestir-se, usar o sanitário, mobilizar-se, ser continente 

e comer sem ajuda. Além disso, classifica o grau de dependência da seguinte 

forma: A — Independente para comer, ser continente, mobilizar-se, usar o 

sanitário, vestir-se e banhar-se; B — Independente para realizar todas estas 

funções, exceto uma; C — Independente para realizar todas as funções, exceto 

banhar-se e outra função mais; D — Independente para realizar todas as 

funções, exceto para banhar-se, vestir-se e outra função mais; E — 

Independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se, vestir-se, usar 

o sanitário; F — Independente para realizar todas as funções, exceto banhar-se, 

vestir-se, usar o sanitário, mobilizar-se e outra função mais; G — Dependente 

para realizar as seis funções e; Outro — Dependente para realizar pelo menos 

duas funções, mas não pode ser classificado em C, D, E e F. Independência 

significa que a função se cumpre sem supervisão, direção ou ajuda pessoal ativa, 

exceto a que se indica em cada caso. Baseia-se na situação real e não na 

capacidade. Quando um paciente se nega a cumprir uma função, se considera 

que não realiza essa função, quando se estima que está capacitado para fazê-

lo. 

 

4.2.4 Avaliação das concentrações de 25(OH)D 

Para avaliação das concentrações de 25(OH)D no soro foram coletas 

amostras de sangue dos participantes, após jejum noturno (8 a 12 horas) por 

punção venosa padrão. A análise das concentrações de 25(OH)D no soro foi 

realizada em laboratório da rede privada, utilizando ensaio de 

quimiluminescência Liaison®, kit DiaSorin®  (Saluggia, Itália). Valores igual ou 

abaixo de 29 ng/mL de 25(OH)D foram considerados como “insuficientes” e entre 

30 – 60 ng/mL como “suficientes”21. 

 



35  
 

4.2.5 Consumo alimentar e dietético: vitamina D e cálcio 

Os dados do consumo alimentar foram obtidos pelo método do 

registro alimentar por pesagem direta dos alimentos, com auxílio de uma balança 

eletrônica da marca Balmak®, com capacidade de 300 kg e precisão de 50g 

(para panelas e refratários) e uma balança eletrônica modelo Mark “S”®, com 

capacidade de 3,2 kg e precisão de 0,1 g, para pesagem dos alimentos e 

porções. Para os líquidos, foram utilizadas provetas plásticas de 100ml e 500 ml. 

A equipe acompanhou a elaboração e o consumo alimentar de todas as seis 

refeições servidas (café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, 

jantar e ceia). O registro do consumo alimentar foi feito por meio da 

contabilização das porções padronizadas. Além disso, por meio de observação 

direta, era verificado se o idoso repetia, trocava alimentos com outros idosos, 

consumia algum alimento que não estava no cardápio, recusava as preparações 

ou deixava restos102. As dietas foram analisadas no software Virtual Nutri Plus®.  

A ingestão habitual de vitamina D e cálcio foi estimada removendo-se 

o efeito da variância intrapessoal, segundo método desenvolvido por Nusseret 

al.103. Posteriormente, os resultados foram ajustados pela energia104. A 

prevalência de ingestão inadequada de cálcio e vitamina D foi estimada 

utilizando-se o EAR como ponto de corte105. 

 

4.2.6 Condições Ambientais 

Os idosos foram categorizados nas estações: verão, primavera, 

outono e inverno, utilizando-se como parâmetro, o tempo de meia-vida da 

25(OH)D correspondente aos 30 dias, que foi contabilizado de modo pregresso, 

à data de realização do exame bioquímico106. A partir desse ajuste, o participante 

foi posicionado na estação do ano, dependendo do mês que este intervalo de 

tempo se inseria. 

O Laboratório de Variáveis Ambientais Tropicais, do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais – Centro Regional do Nordeste – INPE/CRN, situado no 

Campus Central da UFRN, em Natal/RN, dispõe dos dados diários de IUV 

(Índices Ultravioletas) de cidade de Natal. Com base nestes registros, foi 

calculada a média diária de IUV conforme o tempo de meia-vida da 25(OH)D dos 

idosos estudados, calculando- se uma média por estação. 
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4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O banco de dados foi construído de modo retrospectivo a partir de 

coletas obtidas pelos demais pesquisadores, conforme os idosos presentes 

nesse estudo. 

Os dados foram analisados com uso de software estatístico IBM spss 

Statistics 21. Inicialmente, realizou-se uma análise descritiva da população 

estudada segundo as variáveis do nível individual, o que possibilitou a 

caracterização da amostra quanto à condição socioeconômica e de saúde, 

estado nutricional antropométrico e status de vitamina D. 

Foi realizada a verificação dos dados de 25(OH)D no soro e dietética 

buscando identificar a presença de dados perdidos e atípicos (ou outliers), que 

prejudicassem uma análise multivariada. Diante disso, foram excluídas das 

análises posteriores, as variáveis com uma frequência maior que 25% de dados 

perdidos e os outliers identificados sob uma perspectiva multivariada por meio 

da medida de distância de Mahalanobis (D²) – distância maior que 3,0. Não 

houve registro de perdas amostrais e de outliers multivariados, após ajuste da 

variabilidade intrapessoal, interpessoal e de energia do consumo alimentar. 

A normalidade foi verificada utilizando-se o teste de Kolmogorov – 

Sminorv. Posteriormente as variáveis: cor, índice de massa corporal, cognição, 

funcionalidade e estações do ano foram dicotomizadas, conforme predominância 

numérica de idosos nos grupos e/ou característica clínica apresentada. Em 

seguida, para averiguar as associações foi realizado o teste de Qui-quadrado de 

Pearson, considerando a variável de desfecho (vitamina D) e demais variáveis 

relacionadas ao modelo teórico, a Razão de Prevalência (RP) foi determinada 

para avaliar a magnitude do efeito. O nível α de significância de estabelecido foi 

de 5% ou P < 0,05, bicaudal. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

5.1 RESULTADOS 

A idade média dos idosos foi de 81,7(9,2) anos caracterizando a maior 

frequência de idosos longevos. O sexo feminino foi predominante na amostra do 

estudo (78,4%). Quanto aos aspectos sociais, a maioria eram solteiros (52%), 

possuía algum grau de instrução, morava em instituições públicas (68%) e 

tinham tempo de institucionalização ajustado para a idade aproximadamente de 

29,38%. Em relação à classificação do IMC, 53,0% apresentavam estado 

nutricional antropométrico de magreza e 60,3% tinham indicativo de perda de 

massa muscular, conforme perímetro da panturrilha. A maioria dos idosos não 

praticava atividade física (70,2%), apresentava incapacidade cognitiva grave 

(66,7%) e multimorbidade (54,9%) (Tabela 1). Em relação à funcionalidade, 

31,8% dos idosos estavam classificados como “A” (independente para comer, 

ser continente, mobilizar-se, usar o sanitário, vestir-se e banhar-se), seguido de 

16,2% no item “G” (dependente para realizar as seis funções). 

Tabela 1. Características gerais, antropométricas, estilo de vida e de saúde 

dos idosos institucionalizados (n=153). 

Variáveis     n (%) IC 95% 

Sexo  
 

   Masculino    33 (21,6) 3,30 – 15,00 

   Feminino  120 (78,4) 3,30 – 71,90 

Cora  
 

   Branco   70 (54,7) 46,10 – 54,10 

   Negro   25 (19,5) 12,50 – 26,60 

   Pardo   27 (21,1) 14,10 – 28,90 

   Outro     6   (4,7) 1,60 – 8,60 

Estado civilb  
 

   Solteiro   66 (52,0) 42,50 – 60,60 

   Viúvo   32 (25,2) 18,10 – 33,10 

   Casado   17 (13,4) 7,90 – 19,70 

   Separado/divorciado          12 (9,4) 3,70 – 17,30 

Escolaridadec  
 

   Analfabeto   43 (35,5) 27,30 – 43,80 

   Alfabetizado   32 (20,9) 18,20 – 34,70 

   Fundamental I   16 (13,2) 6,60 – 19,00 

   Fundamental II     6   (5,0) 1,70 – 9,10 
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   Ensino Médio   18 (14,9) 8,30 – 21,50 

   Superior     6   (5,0) 1,70 – 9,10 

Tipo de instituição   

   Com fins lucrativos    45 (29,4) 22,20 – 37,20 

   Sem fins lucrativos  108 (70,6) 62,80 – 77,80 

Tempo de institucionalização (média)d   29,38% 24,72 – 34,04 

IMC (kg/m²)e   

   Magreza   80 (53,0) 44,40 – 60,90 

   Eutrofia   37 (24,5) 17,90 – 31,80 

   Excesso de peso   34 (22,5) 15,90 – 29,10 

Perímetro abdominalf    

   Com obesidade   51 (40,5) 31,80 – 50,00 

   Sem obesidade   75 (59,5) 50,00 – 68,20 

Perímetro da panturrilhag    

   Com indicativo de perda de massa magra   88 (60,3) 51,10 – 68,50 

   Sem indicativo de perda de massa magra   58 (39,7) 31,50 – 47,90 

Atividade Físicah    

   Não pratica   87 (70,2) 67,80 – 81,50 

   Pratica   37 (29,8) 18,50 – 32,20 

Mobilidade    

   Sem mobilidade   20 (13,1) 7,80 – 19,00 

   Com mobilidade 133 (86,9) 81,00 – 92,20 

Sarcopeniag   66 (45,2) 46,60 – 63,00 

Cogniçãoi   

   Função mental intacta    13  (9,0) 4,90 – 13,90 

   Incapacidade cognitiva leve     9   (6,3) 2,80 – 10,40 

   Incapacidade cognitiva moderada   26 (18,1) 11,80 – 25,00 

   Incapacidade cognitiva grave   96 (66,7) 58,40 – 74,30 

Multimorbidadeb   84 (66,1) 57,50 – 74,00 

Polifarmácial   59 (38,6) 34,80 – 50,70 

Antiepilépticoj   27 (18,8) 12,50 – 25,70 

an= 128; bn= 127; cn= 121; dn= 133; en= 151; fn=126; gn=146; hn=124;in=144; jn=139 

 

Observou-se uma elevada inadequação da ingestão dietética de 

vitamina D e cálcio (95,4 e 79,7%, respectivamente), baixo uso de suplementos 

(5,9%) e prevalência de hipovitaminose D em 71,2% dos idosos avaliados, com 
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média de 23,9(16,6) ng/mL de 25(OH)D. A ingestão dietética de vitamina D foi 

de 2,8 ± 3,2µg/dia (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Características dietéticas e ambientais dos idosos institucionalizados 

(n=153). 

Variáveis   Média (DP) IC 95% 

Ingestão de vitamina D (µg/dia) 2,8 (3,2) 2,32 – 3,33 

Ingestão de cálcio (mg/dia) 997,9 (291,8) 921,18 – 1074,64 

25(OH)D no soro (ng/mL) 23,9 (16,6; 31,0)a 22,81 – 26,13 

Índice Ultravioleta local   

   Verão 6,6 (0,5) 6,45 – 6,66 

   Primavera 6,6 (0,5) 6,51 – 6,80 

   Outono 6,3 (0,4) 6,48 – 6,99 

 n (%)  

Ingestão de vitamina D    

   Possivelmente inadequado 146 (95,4) 92,20 – 98,70 

   Possivelmente adequado     7   (4,6) 1,30 – 7,80 

Ingestão de cálcio   

   Possivelmente inadequado 122 (79,7) 73,20 – 85,60 

   Possivelmente adequado   31 (20,3) 14,40 – 26,80 

Status de vitamina D   

  Insuficiente 109 (71,2) 64,70 – 78,40 

  Suficiente 44 (28,8) 21,60 – 35,30 

Distribuição por estações do anob,c   

   Verão 94 (61,4) 53,00 – 68,60 

   Primavera 44 (28,8) 21,60 – 35,90 

   Outono 15   (9,8) 5,20 – 14,40 

amediana (intervalo interquartil entre 25 e 75); bem relação ao diagnóstico de vitamina D; 
cn=144 

Nenhuma associação foi observada entre a 25(OH)D e as variáveis 

independentes (todos p>0,05) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Associação entre a 25(OH)D no soro e variáveis do modelo teórico. 

 25(OH)D no soro (ng/mL)   

 Insuficiente                    

(≤29) 

    Suficiente 

    (30 – 60) 

  

      n    %       n     % RPa (IC 95%) p 

Sexo       

   Masculino 25 75,8 8 24,2 1,08 (0,86 – 1,36) 0,518 

   Feminino 84 70,0 36 30,0   

       

Faixa etária       

   75 anos ou mais 84 73,0 31 27,0 1,11 (0,86 – 1,43) 0,392 

   60 a 74 anos 25 65,8 13 34,2   

       

Cor       

   Não branco 36 62,1 22 37,9 0,80 (0,63 – 1,02) 0,063 

   Branco 54 77,1 16 22,9   

       

Tipo de instituição       

   Sem fins lucrativos 72 66,7 36 33,3 0,43 (0,18 – 1,03) 0,053 

   Com fins lucrativos 37 82,2 8 17,8   

       

Índice de Massa Corporal       

   Não eutrófico 79 69,3 35 30,7 0,855 (0,70 – 1,04) 0,165 

   Eutrófico 30 81,1 7 18,9   

       

Perímetro abdominal       

   Com obesidade abdominal 39 76,5 12 23,5 0,85 (0,68 – 1,06) 0,181 

   Sem obesidade abdominal 49 65,3 26 34,7   

       

Perímetro da Panturrilha       

   Com indicativo de perda de 

massa muscular 

62 70,5 26 29,5 
1,05 (0,86 – 1,29) 0,628 

   Sem indicativo de perda de 

massa muscular 

43 74,1 15 25,9 
  

       

Atividade Física       

   Não Praticante 75 68,8 34 31,2 0,43 (0,16 – 1,12) 0,078 

   Praticante 31 83,8 6 16,2   

       

Mobilidade       

   Sem mobilidade 17 85,0 3 15,0 
1,23 (0,99 – 1,53) 0,145 

   Com mobilidade 92 69,2 41 30,8 

       

Multimorbidade       

   Com 59 70,2 25 29,8 0,91 (0,77 – 1,23) 0,828 

   Sem 31 72,1 12 27,9   
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aRazão de Prevalência 

 

5.2 DISCUSSÃO 

A elevada prevalência de insuficiência de vitamina D, a baixa ingestão 

dietética de vitamina D e cálcio, bem como a ausência da prática de atividade 

       

Quedas       

   Sim 4 80,0 1 20,0 1,12 (0,72 – 1,76) 0,669 

   Não 99 71,2 40 28,8   

       

Sarcopenia       

   Com 57 71,3 23 28,8 1,00 (0,81 – 1,23) 0,996 

   Sem 47 71,2 19 28,8   

       

Cognição       

   Incapacidade cognitiva 89 73,0 33 27,0 1,33 (0,90 – 1,99) 0,083 

   Intacta à incapacidade leve 12 54,5 10 45,5   

       

Depressão       

   Com  6 54,5 5 45,5 0,75 (0,13 – 1,30) 0,198 

   Sem 86 72,9 32 27,1   

       

Funcionalidade       

   Independência reduzida 68 67,3 33 32,7 0,88 (0,71 – 1,08) 0,251 

   Independente 36 76,6 11 23,4   

       

Estações do ano       

   Outras estações 43 72,9 16 27,1 0,81 (0,64 – 1,01) 0,723 

   Verão 66 70,2 28 29,8   

       

Ingestão de vitamina D       

   Possivelmente inadequado 104 71,2 42 28,8 1,00 (0,62 – 1,61) 0,991 

   Possivelmente adequado 5 71,4 2 28,6   

       

Cálcio Dietético       

   Possivelmente inadequado 117 95,9 5 4,1 1,02 (0,93 – 1,13) 0,576 

   Possivelmente adequado 29 93,5 2 6,5   

       

Suplemento de vitamina D       

   Sem uso 87 70,2 37 29,8 1,05 (0,65 – 1,69) 0,825 

   Com uso 6 66,7 3 33,3   

       
Antiepiléptico       

   Com uso 19 70,4 8 29,6 0,98 (0,75 – 1,28) 0,882 

   Sem uso 84 71,8 33 28,2   
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física, juntamente com o reduzido uso de suplementação de vitamina D, 

representam um conjunto de fatores que afetam a saúde e qualidade de vida nos 

idosos institucionalizados do presente estudo. Conforme modelo teórico 

proposto, observa-se que como fator proximal de interferência nas 

concentrações de 25(OH)D, a idade – ser idoso, por si, pode ser caracterizado 

como fator de risco de hipovitamonose D.  

O processo de envelhecimento conduz à redução na síntese cutânea 

de vitamina D, assim como a inatividade física – outro fator proximal em 

destaque, que pode aumentar em 1,4 vezes a prevalência de insuficiência de 

vitamina D em idosos107. Indivíduos com 70 anos quando expostos a mesma 

quantidade de radiação ultravioleta que um jovem, consegue metabolizar 

somente 20% da quantidade de vitamina D, em relação ao jovem14. 

Ressalta-se na população estudada, a predominância da 

longevidade, bem como a redução na independência funcional, achados que 

culminam com maior taxa de dependência em idoso institucionalizados, 

predispondo a maiores riscos de insuficiência e de hipovitaminose D. Idosos que 

fazem parte de grupo de sobreviventes, que quando nasceram (por volta de 

1940) a expectativa de vida era, na região nordeste, era 38,2 anos108. Em 

adicional, é importante estabelecer a diferenciação entre idosos 

institucionalizados e não-institucionalizados, devido as especificidades físico-

funcionais nesses subgrupos, notadamente na orientação de abordagens 

diferenciadas no controle aos agravos de saúde. Inclusive, os idosos 

institucionalizados tem limitações bem acentuadas devido a rotina rígida 

estabelecida pela instituição98. 

A maioria dos idosos residiam em instituições sem fins lucrativos e 

apresentavam 29% de sua vida como idoso, no ambiente institucionalizado, um 

fator distal do modelo do estudo, relacionado com o aumento do risco de 

insuficiência e de hipovitaminose D, quando comparado aos idosos que vivem 

em comunidade. Em estudo realizado na cidade de São Paulo-SP, Brasil, 

observou-se uma prevalência de hipovitaminose D nos idosos institucionalizados 

e ambulatoriais, correspondente a 71,2% e 43,8%, respectivamente67, achado 

semelhante ao nosso estudo, quanto aos idosos institucionalizados.  

Um aspecto inovador no modelo desse estudo foi a inclusão das 

estações do ano, como fator transversal, dentre os determinantes eleitos. Atenta-
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se com este elemento, para as especificidades da vitamina D, como único 

nutriente adquirido de fontes naturais externas, como a luz solar. A maioria dos 

idosos estavam posicionados na estação verão (61,4%), e por mais que a região 

onde o estudo foi realizado, apresente média anual de índices ultravioleta (IVU) 

de 6,64±0,5, variando de alta a muito alta (segundo categorização da 

Organização Mundial de Saúde), dado semelhante no estudo de Aquino et al.109 

a população estudada não foi beneficiada para garantir uma produção endógena 

de vitamina D. Inconsistência desta natureza também ocorreu em estudos 

realizados em regiões tropicais e países de baixa latitude15,67. Esse fato pode ser 

reflexo da rotina nas instituições, as quais iniciam o dia com a alimentação, oferta 

dos medicamentos e higiene pessoal, finalizando em horários não apropriados 

para exposição ao sol, quando ocorre é com duração reduzida. Além disso, 

fatores como problemas de saúde, arquitetura das instituições, logística das ILPI, 

e atividades de lazer realizadas em ambiente interno, afetam o acesso dos 

idosos institucionalizados à luz solar, mais do que seus pares não-

institucionalizados14. 

A pouca exposição à luz solar, assim como o envelhecimento da pele 

e doenças que alterem o metabolismo da vitamina D, constituem fatores de risco 

para hipovitaminose D10. Entretanto, estudo realizado com idosos no sudeste 

brasileiro, mostrou que a prática regular de atividade física com exposição à luz 

solar, semelhante observado em indivíduos jovens e saudáveis que residiam na 

mesma cidade. Isto sugere alta correlação entre concentração sérica de 

25(OH)D e exposição solar eficaz para metabolização da vitamina D62. Esses 

achados reafirmam que benefícios na metabolização da vitamina D podem ser 

alcançados com mudanças no estilo de vida. 

Observa-se historicamente nas políticas de saúde do Brasil, uma 

atenção voltada para suplementação de micronutrientes em crianças, devido as 

elevadas prevalências de doenças carenciais como anemia e hipovitaminose A. 

Entretanto, considerando as mudanças do perfil nutricional e etário do país, 

alerta-se para a necessidade de intervenção com micronutrientes na população 

idosa, a exemplo de outros países10,110. 

Estudo que avaliou o efeito da fortificação de um pão com 320 mg de 

cálcio e 5.000 UI de vitamina D em uma população de idosos institucionalizados 

demonstrou aumento efetivo de 25(OH)D (inicial de 11,4ng/mL para 50,0ng/mL 
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no final), registrando superação da meta de 30ng/mL, em 92% dos indivíduos. 

Em adicional houve um aumento significante da densidade mineral óssea na 

coluna lombar e fêmur proximal111.  

A ausência de associações entre a vitamina D e os fatores proximais, 

distais e transversais do modelo proposto, pode ser atribuída à semelhança na 

rotina e estrutura física e organizacional das instituições. Neste contexto, os 

idosos estudados não apresentaram diferenças em grande magnitude, quer 

estivessem em instituições públicas ou privadas. Ou até mesmo porque o grupo 

estudado se difere do que é proposto na literatura, por se tratar de um grupo 

resistente à sobrevivência, quando ultrapassou a expectativa de vida em 43,5 

anos. 

O presente estudo apresentou limitações quanto à abordagem 

temporal (seccional) dificultando o estabelecimento de uma relação causal. Para 

futuros estudos, sugere-se a reprodutibilidade com observação longitudinal, e 

comparação entre idosos não institucionalizados e institucionalizados, sobretudo 

com intervenção – fortificação ou suplementação quando necessário, 

observando as modificações no contexto de saúde do idoso. 
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6 CONCLUSÃO 

Dessa forma, uma elevada prevalência de hipovitaminose D foi 

observada nos idosos institucionalizados, sem associação com determinantes 

sociais. Importante considerar as condições do envelhecimento que potencializa 

o risco de deficiência de vitamina D e atentar para políticas de fortificação de 

alimentos e intervenção nutricional nesta população.  

Estudos de intervenção pode ser eficaz para promoção de políticas 

na fortificação de produtos alimentícios e/ou suplementação para idosos com 

hipovitaminose D.  
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APÊNDICE 1 

Variáveis que compõem o estudo de vitamina D e idosos institucionalizados, Natal/RN, 
2018. 

Variáveis 
Classificação quanto à 

natureza 

Classificação 
quanto ao 
desfecho 

Classificação 
quanto à 

normalidade 

SOCIO DEMOGRÁFICAS 

Sexo Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Idade  Quantitativa contínua 
racional 

Independente Distribuição normal 

Faixa etária Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Estado Civil Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Escolaridade Qualitativa ordinal Independente - 

Tipo de instituição Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Tempo de 
institucionalização 

Qualitativa ordinal Independente - 

Condição 
socioeconômica 

Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Cor Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

ANTROPOMÉTRICAS E ESTILO DE VIDA 

Peso Quantitativa contínua 
racional 

Independente Distribuição normal 

Altura Quantitativa contínua 
racional 

Independente Distribuição normal 

Perímetro da panturrilha Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Perímetro abdominal Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Estado nutricional Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Atividade física Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

CONDIÇÕES DE SAÚDE 

Osteoporose Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Artrite Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Artrose Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 
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Quedas Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Sarcopenia Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Mobilidade Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Hipotireoidismo Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Cognição Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Funcionalidade Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Multimorbidade Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Depressão Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Doença de Alzheimer Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Polifarmárcia Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

Uso de antiepilético Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

25 (OH)D no soro Qualitativa contínua 
racional 

Dependente - 

DIETÉTICAS 

Ingestão de Cálcio/dia Quantitativa contínua 
racional 

Independente Distribuição normal 

Ingestão de Vitamina 
D/dia 

Quantitativa contínua 
racional 

Dependente Distribuição 
assimétrica 

Uso de suplemento de 
vitamina D 

Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 

AMBIENTAIS 

Estações do ano Qualitativa nominal 
mutuamente exclusiva 

Independente - 
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