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1 ) Resumo: A população atual apresenta índices alarmantes de hipovitaminose D 

que tem como consequência o hiperparatireoidismo e, a longo prazo, a osteoporose. 

Associado aos hábitos de pouca exposição ao sol e uso de protetor solar, o 

insuficiente consumo de cálcio da população também representa um fator importante 

na baixa qualidade óssea.   

Objetivo: Relacionar a influência de hábitos de vida ao risco de desenvolvimento de 

osteoporose em mulheres jovens. 

Materiais e métodos: Avaliação dos hábitos de exposição solar e consumo de cálcio 

a partir de um questionário e avaliação do metabolismo ósseo por dosagens 

laboratoriais em mulheres saudáveis, entre 18 e 35 anos. Serão selecionadas 150 

mulheres divididas em 3 grupos de acordo com a atuação (hospital, fábrica de 

sapato e estudante universitário). 

Estatística: serão utilizados o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste de Mann-

Whitney, o teste de Kruskal Wallis, o teste Ki-quadrado e o teste de Fisher. 

Palavras-chave: 25-hidroxivitamina D; exposição solar; osteoporose; hábitos 

alimentares; cálcio; 

2 ) Introdução: A carência de vitamina D (25 OHD) é cada vez mais encontrada em 

países tropicais como o Brasil (1). Esta preocupação é muito recente, pois a 

inquietação com a falta dos raios solares era apenas de países nos continentes 

situados ao norte, onde já se faz a complementação de vitamina D, existindo 

políticas públicas preocupadas em reduzir os efeitos da baixa exposição à luz solar 

(2). Esta hipovitaminose pode levar a importantes complicações da estrutura óssea, 

sendo as mulheres alvo frequente de osteoporose e suas consequências (3). 

Estudos recentes mostraram concentrações muito baixas de vitamina D não 

somente em idosos, como também em jovens (5,6). Infelizmente, estes trabalhos 

precisam de mais pesquisas para que se possa conhecer a real necessidade de 

exposição solar ou suplementação de vitamina D para as diferentes etnias, faixas 

etárias e sexos. As alterações ósseas são mais intensas nas mulheres devido ao 

hipoestrogenismo decorrente da menopausa e a avaliação nas jovens é necessária 

para a elaboração de protocolos, ou mesmo de políticas de saúde, de 

suplementação de vitamina D numa fase em que os danos de sua carência ainda 

não são irreversíveis (7). 



3 ) Objetivos: Relacionar a influência de hábitos de exposição solar e consumo de 

cálcio ao risco de desenvolvimento de osteoporose em mulheres jovens associados 

aos parâmetros do metabolismo ósseo. 

4 ) Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo aprovado pelo Comitê de Ética 

da Universidade de Franca (UNIFRAN). Será feita a avaliação dos hábitos de 

exposição solar e consumo de cálcio em mulheres saudáveis, entre 18 e 35 anos. 

Serão selecionadas 150 mulheres, que responderão a um questionário e 

posteriormente serão divididas em 3 grupos de 50. Cada grupo será formado de 

acordo com a atuação (hospital, fábrica de sapato e estudante universitário). A 

coleta de sangue será efetuada após 8 horas de jejum, sendo avaliados cálcio total, 

albumina, fosfatase alcalina, fósforo e creatinina. O sangue coletado será 

processado e congelado a -20°C até a realização das dosagens estabelecidas. As 

amostras serão armazenadas no laboratório da UNIFRAN. Para análise das 

estatísticas serão utilizados o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste de Mann-

Whitney, o teste de Kruskal Wallis, o teste Ki-quadrado e o teste de Fisher. 

5 ) Desenvolvimento: Em primeiro instante, quantificar a exposição solar em 

mulheres jovens de 18 a 35 anos através de questionários, avaliar a influência da 

ocupação (estudantes universitárias, funcionárias de fábrica de calçados e 

funcionárias de hospital) nos hábitos de risco para o desenvolvimento de 

osteoporose e relacionar o consumo diário de cálcio ao risco de desenvolvimento de 

osteoporose. Posteriormente, avaliar o metabolismo ósseo através da dosagem de: 

cálcio total, albumina, fosfatase alcalina, fósforo e creatinina. Para finalizar, uma 

análise ampla e comparativa dos dados obtidos nos processos realizados, a fim de 

levantar informações relevantes que contribuam para diminuir os riscos de 

osteoporose em mulheres, atuando preventivamente na menacme.   

6 ) Resultados Preliminares: Foram entrevistadas 58 mulheres estudantes 

universitárias entre 18 e 35 anos. Na amostra avaliada, 11 foram excluídas pela 

presença de patologias diversas, como dislipidemia, hipotireoidismo e depressão ou 

por fazerem uso de suplementação vitamínica. As idades variaram de 18 a 27 anos, 

com média de 22,59 anos. Todas as mulheres estavam em uso de método 

contraceptivo, sendo que 45 utilizam anticoncepcional hormonal oral combinado e 2 

fazem uso de anticoncepcional oral progestágeno. As mulheres foram dividias em 

subgrupos em relação ao tempo de exposição solar diária. A exposição solar foi 

considerada baixa quando os banhos de sol foram menores que três vezes/semana 



por períodos inferiores a 15 minutos/dia, expondo face e braços. A exposição foi 

considerada alta quando os banhos de sol foram de pelo menos cinco 

vezes/semana por períodos superiores a 30 minutos/dia, expondo face, braços e 

tórax. O grupo com exposição intermediária se encontra entre os dois critérios 

descritos. O grupo de baixa exposição solar foi formado por 3 mulheres (6,3%) e o 

de exposição intermediária por 44 mulheres (93,6%). Nenhuma participante 

entrevistada relatou alta exposição solar. Em relação à frequência de viagens à praia 

ou semelhantes, a maioria das mulheres (87,2%) referiu alta frequência (mais que 4 

dias/ano), 8,5% das participantes referiram frequência intermediária (2 a 4 dias/ano) 

e apenas 4,2% relataram baixa frequência (zero a um dia/ano). O protetor solar é 

utilizado pela maioria das mulheres entrevistadas, sendo que 61,7% delas utiliza 

diariamente, principalmente no rosto. Na amostra encontrada, 34 mulheres (72,3%) 

referiram que não consomem cálcio diariamente e apenas 13 consomem alimentos 

que contem cálcio todos os dias. Em relação ao índice de massa corporal (IMC), 

foram encontradas 3 mulheres abaixo do peso (IMC < 20 kg/m2), 34 dentro da faixa 

de normalidade (IMC 20-25 kg/m2), 6 com sobrepeso (IMC > 25-30 kg/m2) e 

nenhuma com obesidade (IMC > 30 kg/m2). 
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