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Implica em invenção e em reinvenção".
Autor: Paulo Freire.

RESUMO

Introdução: Insuficiência de vitamina D tem sido descrita entre atletas de futebol
profissional, saudáveis, e sob intenso processo de treinos e competições. Objetivo:
Avaliar o perfil de 25-hidroxivitamina D - 25(OH)D de atletas de um clube da série A
da Confederação Brasileira de Futebol com suplementação de vitamina D
(temporada 2015) e sem suplementação (temporada 2016) e comparar com a
incidência de lesões musculares (LM). Métodos: Estudo observacional, analítico,
coorte prospectivo da avaliação do perfil de vitamina D. Foram avaliados 22 atletas
de Curitiba (clima subtropical). Dosou-se 25(OH)D nos meses de janeiro e agosto de
2015 e 2016. Características das LM foram obtidas dos relatórios da fisioterapia do
clube. Resultados: média de idade: 23,4 ± 3,0 anos (19,8 - 30,1); estatura (cm) 182
± 0,1; massa corporal total (kg) 78,5 ± 8,6; massa magra total (kg) 65,9 ± 6,7 e
massa gorda total (kg) 13,2 ± 3,3. Atletas com pele escura constituíram 72,7% da
coorte. Radiação solar (kj/m2) às 10 h não foi diferente (2015: 1.516,7 e 2016:
1.728,3; p = 0,19), porém às 15 h foi diferente (2015: 1.339,7 e 2016: 1.526,9; p =
0,01). Dos parâmetros bioquímicos analisados, cálcio total foi diferente entre janeiro
e agosto de 2016 (p < 0,001). O valor de 25(OH)D de agosto de 2016 foi
significativamente menor que o de janeiro de 2015 (p = 0,01). Em agosto de 2016,
78,9% dos atletas tinham valor de 25(OH)D em nível de insuficiência e/ou deficiência
(p = 0,02). Observou-se o dobro de LM em 2016 (31 vs 16); jogadores de meio de
campo e atacantes foram os mais afetados nas duas temporadas; lesões grau I em
membros inferiores foram mais prevalentes; em 2015 predominaram as lesões no
membro dominante (75,0%) enquanto em 2016 foram semelhantes (dominante
35,5% e não dominante 48,4%). Não houve diferença das LM entre 2015 e 2016
quanto ao momento da ocorrência (treino ou competição), quanto ao tempo de
permanência no departamento médico (mediana de 3 dias) e nem relação com níveis
de 25(OH)D. Conclusão: não se observou variação sazonal de 25(OH)D em 2015;
porém presente em 2016 pela não suplementação de vitamina D. Não se evidenciou
associação entre LM e valor de 25(OH)D nas duas temporadas. Com base nos
achados encontrados, o conceito de insuficiência de 25(OH)D adotado pela maioria
dos autores (20-30 ng/mL) não deveria ser aplicado a atletas como os deste estudo.
Palavras-chave: Vitamina D; Suplementação; Lesão Muscular.

ABSTRACT

Introduction: Vitamin D insufficiency has been described among healthy,
professional soccer athletes under intense training and competition. Objective: To
evaluate 25 (OH) D profiles of professional soccer athletes of a Brazilian Series A
club with (season 2015) and without (season 2016) vitamin D supplementation and to
compare with muscle lesions (ML). Methods: Observational, analytical, prospective
cohort study of vitamin D profile. Twenty-two athletes from Curitiba (subtropical
climate), were evaluated and 25 (OH) D was measured in the months of January and
August of 2015 and 2016. Characteristics of ML were obtained from the reports of the
club’s department of physiotherapy. Results: height (cm) 182 ± 0.1; mean
chronological age: 23.4 ± 3.0 years (19.8 – 30.1); total body mass (kg) 78.5 ± 8.6;;
total lean mass (kg) 65.9 ± 6.7 and total fat mass (kg) 13.2 ± 3.3. Dark skin athletes
comprised 72.7% of the cohort. Solar radiation (kj/m2) at 10 AM was not different
(2015: 1,516.7 and 2016: 1,728.3; p = 0.19) while at 3 PM it was significantly greater
in 2016 (1,526.9 vs 1,339.7; p = 0.01). Among biochemistry parameters analyzed,
total calcium was different (January > August 2016, p < 0.001). The 25 (OH) D value
of August 2016 was significantly lower than that of January 2015 (p = 0.01). On
August 2016, 78.9% of athletes had a 25(OH)D value in the range of
insufficiency/deficiency (p = 0.02). ML were twice as much frequent in 2016 (31 vs
16); midfield and forward athletes were the most affected in both seasons; grade I
lesions in lower limbs were more prevalent; in 2015, lesions were more frequent in
the dominant limb (75.0%) while in 2016 the incidence was not different (dominant
limb 35.5% and non-dominant limb 48.4%). There was no difference in ML between
2015 and 2016 in regard moment of occurrence (training or competition), time of
permanence in the medical department (median of 3 days) and no relation with
25(OH)D levels. Conclusion: no seasonal variation of 25(OH)D was observed in
2015 but was present in 2016 due to non vitamin D supplementation. There was no
evidence of association between ML and 25(OH)D in both seasons. Based on these
findings, the concept of 25(OH)D insufficiency adopted by most authors (20-30 ng /
mL) should not apply to athletes such as those of this study.

Key-Words: Vitamin D; Supplementation; Muscle lesion.
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1 INTRODUÇÃO

A vitamina D e seus metabólitos têm sido objetos de um número
crescente de pesquisas nos últimos anos, analisando outras funções além do
clássico papel na fisiologia osteomuscular. Em virtude da presença do receptor
de vitamina D (VDR) em vários tipos celulares, além do osteomuscular,
buscou-se pesquisar o efeito da vitamina D em outras doenças. Tem sido
observada associação de vitamina D baixa e diversas doenças como diabetes
melito, doenças autoimunes, neurodegenerativas, cardiovasculares, diferentes
tipos de câncer (pele, próstata, cólon, mama e sangue), esquizofrenia e
depressão (BERTOLINI; TZANNO, 2000; LARSON-MEYER; WILLIS, 2010;
MARQUES et al., 2010).
Acredita-se que maior causa de deficiência de vitamina D é a diminuição
da exposição solar à radiação ultravioleta B (UVB), contudo fatores ambientais
e individuais podem influenciar o processo (HALLIDAY et al., 2011). Indivíduos
idosos, institucionalizados e os habitantes acima ou abaixo de latitudes 35º N e
S têm pouca exposição solar e, por isso, são dependentes de outras fontes de
vitamina D como os alimentos enriquecidos, particularmente os produtos
lácteos (HOLICK, 2009b).
Na prática clínica, para se determinar o estoque de vitamina D no
organismo, utiliza-se a dosagem de 25(OH)D (CAVALIER et al., 2009) e com
base nos valores plasmáticos de 25(OH)D permite-se classificar o status de
vitamina D em deficiência, insuficiência ou suficiência. Atualmente, não há
consenso sobre qual o nível plasmático fisiológico de vitamina D, embora se
tenha proposto a definição de deficiência de vitamina D valores séricos de
25(OH)D menores que 20 ng/mL; insuficiência para valores entre 20 e 30 e,
suficiência para qualquer valor acima de 30 (HOLICK, 2009b; BISCHOFFFERRARI et al., 2009; EBELING, 2014). A Sociedade Brasileira de Patologia
Clínica/Medicina Laboratorial e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia, em 2017, emitiram o posicionamento de novos intervalos de
referência do valor de 25(OH)D: acima de 20 ng/mL como o desejável para
população saudável até 60 anos e entre 30 e 60 ng/mL como o valor
recomendado para grupos de risco. Para atletas, de um modo geral, tem sido
recomendado que os valores estejam acima de 30 ng/mL, pois a partir deste
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nível a vitamina D é armazenada no tecido muscular e na gordura e pode
melhorar o desempenho atlético (CANNELL et al., 2009; SHULER et al., 2012;
CLOSE et al., 2013a; ANGELINE et al., 2013).
A prevalência conceitual de deficiência e insuficiência de vitamina D na
população como um todo tem sido descrita com maior frequência (BENDIK et
al., 2014). Estima-se que um bilhão de pessoas em todo o mundo possua
níveis plasmáticos de vitamina D inadequados (<30 ng/mL), constituindo uma
epidemia oculta (HOLICK, 2008; HAMILTON, 2011). Valores nas faixas
deficiência e insuficiência também são frequentes num percentual importante
de atletas (MORTON et al., 2012; WYON et al., 2015; ALLISON et al., 2015).
Estudos envolvendo jogadores da National Football League (Inglaterra)
mostraram níveis diminuídos de 25(OH)D em 69% (MAROON et al., 2015) a
80% (SHINDLE et al., 2011) dos jogadores. Metanálise recente de 23 estudos
envolvendo 2.313 atletas indica que 56% tinham níveis inadequados de
vitamina D (FARROKHYAR et al., 2015).
Entretanto, é importante salientar que o atleta de futebol profissional,
antes de ser engajado num processo intenso de treinamento e competições,
passa por uma série de avaliações para ser considerado apto. Assim, se um
atleta apto para a prática de futebol tem no seu perfil bioquímico um valor
considerado insuficiente de 25(OH)D (20 a 30 ng/mL), é válido questionar se
esses valores de referência para atleta na plenitude de sua saúde são
adequados e úteis na orientação de atividade esportiva de alta intensidade.
Publicações abordando esta temática seguem a mesma linha do
“adequar” o atleta ao valor de 25(OH)D, mesmo que esteja saudável e em
plena atividade profissional (MORTON et al., 2012; KOPEC et al., 2013).
Tomados em conjunto, esses achados despertaram a atenção para
entender como se comporta o nível de vitamina D em um grupo de atletas de
futebol profissional, saudáveis, com alto rendimento atlético, com alimentação
adequada, exposição solar mínima de duas horas diárias e atuando num clima
subtropical.
1.1 OBJETIVOS
a) Avaliar o perfil de variação anual de 25(OH)D de atletas de futebol
profissional de um clube da Série A da Confederação Brasileira de
Futebol com e sem suplementação de vitamina D;
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b) Comparar a variação dos níveis de 25(OH)D com a incidência e
topografia de lesões musculares ocorridas nos atletas em duas
temporadas consecutivas, uma com e outra sem suplementação de
vitamina D.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 ASPECTOS METABÓLICOS E FISIOLÓGICOS DA VITAMINA D

A vitamina D é uma molécula lipossolúvel que possui características de
pró-hormônio. A síntese cutânea é a principal fonte de vitamina D (80 - 90%),
catalisada pela radiação UVB sobre as camadas profundas da epiderme e
derme, onde está armazenado o precursor 7-dehidrocolesterol (BARENGOLTS,
2010). Outra fonte de vitamina D é a alimentar como o ergocalciferol (vitamina
D2), de origem vegetal e colecalciferol (vitamina D3), de origem animal,
derivada de fontes nutricionais como peixes, gema de ovo e alimentos
enriquecidos.
A vitamina D circula na corrente sanguínea ligada a uma proteína
carregadora - VDBP (vitamin D binding protein); no fígado é hidroxilada pela
25-hidroxilase, enzima microssomal da superfamília do citocromo P450
(CYP450) denominada CYP2R1, dando origem à 25-hidroxivitamina D –
25(OH)D ou calcidiol. A 25(OH)D, acoplada à VDBP, é transportada aos rins e
aos tecidos, cujas células contêm a enzima 1α-hidroxilase (CYP27B1), uma
proteína mitocondrial da família do CYP450 que promove hidroxilação no
carbono 1 da 25(OH)D, transformando-se em 1,25-dihidroxivitamina D
(1,25(OH)2D) ou calcitriol, que é a forma metabolicamente ativa. Em nível renal,
a CYP27B1 é expressa nas mitocôndrias dos túbulos contornados proximais,
onde a maior parte do calcitriol necessário ao metabolismo sistêmico é
sintetizada (FELDMAN et al., 2005; HOLLICK, 2007; NORMAN, 2008).
A VDBP, junto com seus ligantes, apresenta elevada taxa de recaptação
pelas células dos túbulos contornados proximais, o que evita perda urinária dos
metabólitos do grupo da vitamina D e concentra a 25(OH)D nos túbulos renais
para conversão a 1,25(OH)2D.
A 1α-hidroxilase está presente em vários tecidos, além do rim, tais como
células

da

próstata,

mama,

cólon,

sistema

imune,

betapancreáticas,

paratireoides, placenta, cérebro, endotélios e queratinócitos. A produção dessa
enzima no rim é controlada por vários fatores e a expressão do gene da 1α-
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hidroxilase é regulada principalmente pela elevação dos níveis séricos do
paratormônio (PTH), diminuição do fósforo, fator de crescimento do fibroblasto
23 e proteína klotho (WÖHRLE et al., 2011). A 1,25(OH)2D retro-regula sua
produção, inibindo a atividade da 1α-hidroxilase, o mesmo ocorrendo com a
redução do PTH e a elevação do fosfato (BIANCO; LAZARETTI-CASTRO,
1999; LARSON-MEYER; WILLIS, 2010). Ambos, calcidiol e calcitriol, podem
ser hidroxilados pela enzima vitamina D 24-hidroxilase que está presente na
maioria dos tecidos, incluindo rins, cartilagem e intestinos. O calcitriol aumenta
a atividade de 24-hidroxilase e, por conseqüência, induzindo seu próprio
metabolismo. Os metabólitos 24-hidroxilados da vitamina D, 24,25(OH)2D3, e
1,24,25

(OH)3D3,

parecem

não

ter

atividade

biológica

importante.

Camondongos sem o gene da 24-hidroxilase apresentam hipercalcemia,
hipercalciúria e nefrocalcinose em virtude do excesso de vitamina D. A
inativação do calcitriol ocorre em vários tecidos alvo. Metabólitos de calcitriol
são excretados com a bile e alguns são absorvidos no intestino e entram na
circulação enterohepática.
Existe evidência, com base nos valores de PTH e 25(OH)D, da
existência de hiperparatireoidismo secundário quando os níveis de 25(OH)D se
situam entre 15-20 ng/mL (GLOTH, et al., 1995). Por outro lado, quando os
níveis de 25(OH)D atingem cerca 32 ng/mL, a secreção de PTH é inibida
(VIETH; LADAK; WALFISH, 2003). Também, foi demonstrado que a absorção
intestinal de cálcio se encontra reduzida em indivíduos com níveis circulantes
de 25(OH)D da ordem de 20 ng/mL ou menos, se comparados com aqueles
com níveis superiores a 32 ng/mL (HEANEY et al., 2003).
O calcitriol, através da ativação dos receptores de vitamina D, regula a
proliferação, o crescimento e a função de muitos tipos celulares. O efeito
fisiológico mais conhecido da vitamina D, atuando através do seu receptor,
envolve a regulação da absorção intestinal do cálcio. No tocante ao tecido
muscular, aumenta a captação de aminoácidos, atua sobre o metabolismo
fosfolipídico de células in vitro e age sobre os mioblastos estimulando sua
diferenciação a miócitos. Poucos minutos após a exposição ao calcitriol ocorre
aumento rápido do cálcio intracelular pela abertura dos canais de cálcio, como
observado em diferentes tipos celulares (BRINGHURST et al., 2011, PIKE,
2014; POJEDNIC; CEGLIA, 2014).
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2.2 NÍVEIS PLASMÁTICOS DA VITAMINA D

Na prática clínica, para se determinar o nível de estoque de vitamina D
no organismo utiliza-se a dosagem de 25(OH)D e não de 1,25(OH)2D
(CAVALIER et al., 2009), pelo fato de que a 25(OH)D tem meia vida mais longa
(2-3 semanas) que a do calcitriol (6-8h); isto ocorre em virtude da maior
afinidade pela VDBP; por essa razão sua dosagem reflete melhor a quantidade
de vitamina D circulante (HOLICK, 2009a; BRINGHURST et al., 2011). Com
base nos valores plasmáticos de 25(OH)D permite-se classificar o status de
vitamina D em deficiência, insuficiência ou suficiência.
De acordo com Holick (2009b) valores de 25(OH)D entre 20-30 ng/mL
representam insuficiência, menores que 20 ng/mL deficiência e igual ou menor
que 10 ng/mL deficiência grave. Esses valores não são diferentes daqueles
propostos por Bischoff-Ferrari et al. (2009) e Ebeling (2014) que definem
deficiência com níveis inferiores a 20 ng/mL; insuficiência, níveis entre 20 e 32
e suficiência, quando superior a 32 ng/mL.
Com base nos dados publicados por Maeda et al. (2014), a Sociedade
Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial e a Sociedade Brasileira
de Endocrinologia e Metabologia, em 2017, emitiram o posicionamento de
intervalos de referência do valor de 25(OH)D para orientar melhor prática na
solicitação, interpretação dos resultados e definição de valores de referência de
acordo com a faixa etária e presença ou não de doenças crônicas. Assim, valor
acima de 20 ng/mL é o desejável para população saudável até 60 anos; entre
30 e 60 ng/mL, valor recomendado para grupos de risco como: idosos,
gestantes, lactantes, pacientes com raquitismo/osteomalácia, osteoporose,
pacientes com história de quedas e fraturas, doenças autoimunes, doença
renal crônica e síndromes de má absorção.
Para atletas, de um modo geral, tem sido recomendado que os valores
estejam acima de 40 ng/mL, pois a partir deste nível a vitamina D é
armazenada no tecido muscular e na gordura (CANNELL et al., 2009; CLOSE
et al., 2013a). Angeline et al. (2013) recomendam valores entre 30 e 50 ng/mL
e Shuler et al. (2012) referem que o aprimoramento do desempenho atlético
pode ocorrer com níveis superiores a 30 ng/mL.
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2.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A CONCENTRAÇÃO PLASMÁTICA DE
VITAMINA D

A síntese de vitamina D, a partir da radiação UVB, é a principal fonte de
vitamina D para o ser humano e depende de fatores ambientais e individuais:
horário e quantidade de exposição solar, estação do ano, latitude, cobertura de
nuvens, poluição atmosférica, área corporal irradiada, envelhecimento,
obesidade e uso de protetor solar (HOLICK, 2007; CANNELL et al., 2008;
HOLICK, 2009a). Entre os atletas, em particular, do tipo de vestimenta e do
local de treinamento e prática do esporte: área coberta ou ao ar livre
(HALLIDAY et al., 2011).
O grau de pigmentação da pele também é um fator importante: em
atletas de pele escura, a melanina atua como um eficiente protetor solar.
Atletas com alta concentração de melanina precisam de exposição aos raios
UVB até 10 vezes maior do que aqueles de pele clara para gerar as mesmas
quantidades de 25(OH)D (HOLICK, 2008). A melanina presente em grandes
quantidades compete com o 7-dihidrocolesterol pela absorção dos raios UVB,
limitando desta forma a produção de vitamina D (BECKER et al., 2001).
Durante a primavera, verão e outono a radiação UVB que atinge o
planeta seria suficiente para a síntese de vitamina D. No entanto, à medida que
o ângulo de zênite solar se torna mais oblíquo com o aproximar do inverno, o
percurso dos fótons torna-se mais longo. Como resultado, a camada de ozônio
absorve os fótons, impedindo-os de atingir a superfície da terra, o que explica a
variação da síntese de vitamina D em diferentes latitudes e estações do ano
(HOLICK, 2008). Nas latitudes acima dos 35°-37º N, a radiação solar é
insuficiente para a produção cutânea de vitamina D nos meses de inverno
(MATHIEU et al., 2006; HOLICK; CHEN, 2008, HOLICK et al., 2011).
Atletas com maior risco para desenvolver deficiência de vitamina D são
os de pele escura, que praticam atividades em áreas cobertas, que vivem em
latitudes desfavoráveis (longe do equador), que praticam esportes que
requerem trajes que obstaculizam a radiação solar, que usam protetor solar
regularmente e os que conscientemente evitam o sol (CANNELL et al., 2008).
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2.4 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E TECIDO ÓSSEO

O papel da vitamina D na mineralização óssea e na homeostase do
cálcio está bem estabelecido. Sua forma ativa - o calcitriol, é um fator
importante no processo de absorção intestinal de cálcio e manutenção dos
níveis séricos normais desse íon. Estudos identificaram relação direta entre os
níveis séricos de vitamina D e a densidade mineral óssea em adultos de todas
as raças (POWERS; NELSON; LARSON-MEYER, 2011).
Insuficiência ou deficiência de vitamina D resulta em diminuição da
absorção intestinal de cálcio, com consequente diminuição de seu nível
plasmático. Esta diminuição é reconhecida por receptores nas paratireoides,
resultando em aumento da produção e secreção do PTH, o qual, como referido
anteriormente, é responsável por estimular a atividade da 1α-hidroxilase, bem
como aumentar a reabsorção tubular de cálcio e a excreção renal de fosfato.
Devido à hipofosfatemia, ocorre redução do produto fosfato-cálcio - essencial
para a mineralização da matriz óssea, com consequente redução da dureza do
osso (HOLICK, 2008).
A deficiência crônica grave de vitamina D, durante a infância, causa
deformidade óssea devido a pobre mineralização do esqueleto, condição
conhecida como raquitismo. Em adultos, pode provocar fraqueza muscular
proximal, dor óssea e osteomalácia. Por outro lado, insuficiência menos grave
de vitamina D impede crianças e adolescentes de atingir o pico de massa
óssea geneticamente programada, enquanto em adultos se acompanha de
hiperparatireoidismo secundário, aumento do turnover ósseo e perda
progressiva de massa óssea, aumentando o risco de osteoporose (HOLICK,
2006; LIPS, 2006). Estudos demonstraram que apenas 10-15% do cálcio
dietético é absorvido no estado deficiente de vitamina D, contra 30-35%
quando os níveis de vitamina D são normais (HOLICK, 2004; LARSONMEYER, 2010; WIMALAWANSA, 2012; LICHTENSTEIN et al., 2013).

2.5 DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D E TECIDOS NÃO ÓSSEOS

Estudos recentes mostram que a função da vitamina D não se restringe
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ao metabolismo ósseo, tendo sido descritas condições clínicas associadas à
sua deficiência, como diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, artrite
reumatoide, distúrbios psiquiátricos e doenças neuromusculares (HOLICK,
2008; CAVALIER, 2009; WIMALAWANSA, 2012; LICHTENSTEIN et al., 2013).
A capacidade de diferentes tecidos (próstata, pulmões, cólon, células
betapancreáticas, monócitos, paratireoide ou mesmo células neoplásicas) de
expressar a 1α-hidroxilase e, portanto, transformar 25(OH)D em calcitriol,
sugere que a vitamina D, de forma autócrina, exerça um papel modulador da
proliferação e diferenciação celular (HUOTARI; HERZIG, 2008).
Assim como em outros tecidos do organismo, as células do sistema
cardiovascular expressam VDR, o que implica em potencial papel da vitamina
D sobre a saúde desse sistema. Estudos epidemiológicos mostraram que
baixos níveis de vitamina D podem estar associados à hipertensão arterial,
calcificação das artérias coronárias, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca
e acidentes vasculares cerebrais (CAVALIER et al., 2009).
Além disso, a vitamina D é um importante regulador da inflamação e
imunidade, por estimular a síntese de anticorpos e citocinas anti-inflamatórias e
suprimir a produção de citocinas inflamatórias (LARSON-MEYER; WILLIS,
2010). A propósito, em doenças autoimunes como o diabetes melito tipo 1,
verificou-se que suplementação de vitamina D na infância diminui o risco de
aparecimento dessa enfermidade (HOLICK, 2008). Segundo alguns autores, a
capacidade anti-inflamatória e imunomoduladora da vitamina D pode diminuir o
nível de resistência insulínica, uma das características do diabetes melito tipo 2
(DANESCU et al., 2009).
Razavi, Nazarali e Hanachi (2011) observaram, em pacientes
asmáticos, melhor tolerância ao exercício aeróbio quando receberam
suplementação de vitamina D associada ao exercício, comparado a grupos
controles que receberam apenas suplementação de vitamina D ou apenas
exercício aeróbio. De acordo com esses autores, a vitamina D e o exercício
aeróbio juntos teriam efeitos anti-inflamatórios em nível de brônquios.
Os primeiros estudos sobre as ações da vitamina D no músculo
esquelético abordaram o mecanismo intracelular de contração muscular em
camundongos. Birge e Haddad (1975) demonstraram que a 25(OH)D regularia
o acúmulo de fosfato intracelular, influenciando o metabolismo e a função
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muscular.
Algumas ações do calcitriol, como aumento rápido do conteúdo
intracelular de cálcio, ativação da fosfolipase C e abertura dos canais de cálcio,
não estão ligadas à alterações genômicas, isto é, não dependem dos VDR,
pois são observadas em diferentes tipos celulares, poucos minutos após
exposição ao calcitriol. Existem outros elementos que justificam ações
independentes dos VDR, tais como a identificação de sítios específicos de
ligação para o calcitriol na superfície antiluminal das células intestinais.
Entretanto, a combinação de acúmulo intracelular rápido de monofosfato de
guanosina cíclica em associação com o VDR e o rápido aumento de cálcio
intracelular em resposta ao calcitriol dependem da presença de um receptor
nuclear intacto, pois esses efeitos não são observados em células de pacientes
ou de camundongos com mutações do VDR.
As células musculares expressam VDR e o calcitriol aumenta a captação
de aminoácidos e altera o metabolismo fosfolipídico in vitro em células
musculares. Administração de vitamina D aumenta a concentração de
troponina C, uma proteína ligante de cálcio que tem função estimuladora e
aumenta a taxa de captação de íons cálcio pelo retículo sarcoplasmático.
Camundongos geneticamente modificados para o gene do VDR apresentam
retardo da diferenciação dos mioblastos. De um modo geral, as funções da
vitamina D na fisiologia muscular ainda carecem de mais estudos (SIMPSON et
al, 1985; CAPIATI et al., 2002; ENDO et al., 2003; BRINGHURST et al., 2011).
A miopatia proximal que acompanha a deficiência grave da vitamina D é
caracterizada por níveis normais de creatina fosfoquinase, eletromiograma
miopático e achados de biópsia muscular mostrando perda de miofibrilas, com
redução de seu conteúdo de actomiosina, infiltração gordurosa e fibrose
intersticial (ZITTERMANN; GUMMERT, 2010; BRINGHURST et al., 2011).
Verifica-se atrofia e perda seletiva de fibras musculares tipo II, que constituem
as fibras musculares de rápida contração e maior potência, usadas na
prevenção da queda (DALY, 2010; BODY et al., 2012). A miopatia apresenta
quadro clínico caracterizado por dor muscular difusa e fraqueza dos músculos
proximais, especialmente dos antigravitacionais (extensores, flexores e
abdutores do quadril e extensores e flexores do joelho), produzindo
dificuldades na marcha e em atividades mais simples, como se levantar de uma
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cadeira (GLERUP et al., 2000). Essa miopatia desaparece com a administração
de vitamina D e não tem relação com a homeostase de íons minerais
(BRINGHURST et al., 2011).
Há um número crescente de estudos documentando forte associação
entre níveis de vitamina D e índices de desempenho dos atletas. Estudos
abrangendo atletas de diferentes esportes mostram que os níveis de vitamina
D estão intimamente associados com a força muscular, desempenho
neuromuscular e resistência aeróbia (BARKER et al., 2013; FORNEY et al.,
2014). Estudo com jogadores de futebol profissional evidenciou que o volume
de oxigênio máximo está significativamente associado a níveis de vitamina D
(MOWRY; COSTELLO; HEELAN, 2009). Entretanto, Hamilton et al. (2014)
relataram que os níveis de vitamina D não foram associados com parâmetros
de força muscular isocinética medida em membros inferiores de jogadores de
futebol.

2.6 SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA D

Para a maioria das vitaminas, os aportes alimentares oferecem
referência confiável para cálculo das necessidades básicas. O mesmo não é
válido para a vitamina D, visto que a alimentação habitual não provê aporte
suficiente para evitar os distúrbios decorrentes de sua carência. Por essa
razão, em muitos países de áreas subtropicais do hemisfério norte, a oferta de
alimentos lácteos enriquecidos com vitamina D faz parte de política de saúde
pública (VIETH, 2004).
A exposição solar é crucial para a manutenção de níveis sanguíneos
adequados da vitamina D. Entretanto, é grande a discussão dos riscos e
benefícios da exposição solar aos raios UVB. Em virtude de campanhas de
redução a exposição à irradiação solar, orientadas por médicos e sociedades
médicas para à prevenção de tumores de pele e envelhecimento cutâneo
precoce, recomenda-se cada vez mais a suplementação oral de vitamina D
(WOLPOWITZ; GILCHREST, 2006).
Segundo dados do The Food and Nutrition Board of the National
Academy of Sciences dos Estados Unidos, a dose tóxica de vitamina D situa-se
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acima de 2000 UI diárias (INSTITUTE OF MEDICINE, 1997). No entanto,
Hathcock (2007), em seu estudo, mostrou que não foi observada toxicidade
com o uso continuado durante 5 meses de vitamina D, numa dose de até
10.000 UI por dia, em uma população adulta saudável. Também, Trivedi, Doll e
Khaw (2003) não observaram toxicidade com doses elevadas de vitamina D
(100.000 UI a cada quatro meses) subministradas a uma população adulta com
idade superior a 65 anos. Em virtude da estrita regulação da síntese de
calcitriol, quando se administra doses da ordem de 100.000 UI/dia se observa
intoxicação por vitamina D e, considerando que esta quantidade só pode ser
liberada mediante prescrição médica, sabe-se que a maioria dos casos é de
etiologia iatrogênica. Contudo, não está afastada a eventualidade de ingestão
inadvertida (BRINGHURST et al., 2011). Na intoxicação, os indivíduos afetados
apresentam náuseas, vômitos, fraqueza e alteração do nível de consciência. A
hipercalcemia pode ser grave e prolongada por causa da estocagem da
vitamina D no tecido gorduroso. A produção de PTH é interrompida, seus níveis
plasmáticos suprimidos e os níveis de 25(OH)D tornam-se muito elevados
podendo levar a nefrocalcinose (BRINGHURST et al., 2011).
Duas formas da vitamina D estão disponíveis para prevenir ou corrigir
deficiência de vitamina D: a vitamina D2 ou ergocalciferol ou a vitamina D3 ou
colecalciferol. Em recentes consensos internacionais, a National Osteoporosis
Foundation (Estados Unidos, 2008) e a International Osteoporosis Foundation
(Europa, 2008) sugerem doses de suplementação da ordem de 800-1000 e
700-800 UI diárias de vitamina D, respectivamente. Segundo a Endocrine
Society,
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a

suplementação de crianças até 1 ano com pelo menos 400 UI/dia; entre 1 e 70
anos, pelo menos 600 UI/dia, enquanto, acima dos 70 anos, 800 UI/dia
(INSTITUTE OF MEDICINE, 2011). Para a maioria dos autores, recomenda-se
800 UI/dia de colecalciferol para indivíduos adultos, especialmente para
aqueles que não têm exposição solar regular.
Doses elevadas são preconizadas em casos em que a insuficiência
vitamínica é evidente. Os níveis pretendidos devem ser superiores a 30 ng/mL
e a dosagem da 25(OH)D deve ser efetuada três meses após a reposição.
Especial atenção se faz necessária em pacientes que fazem uso crônico de
certos tipos de medicamentos que podem interferir no metabolismo da vitamina
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D ou com presença de quadros disabsortivos (BRINGHURST et al., 2011).
O método mais comum de suplementar vitamina D continua a ser a
administração oral, mas a dose requerida para induzir possível efeito
ergogênico no atleta ainda não foi nem estabelecida, nem mesmo comprovada
(CEGLIA, 2009; HOLWAY; SPRIET, 2011). De acordo com Galán et al. (2012),
num

estudo

com

jogadores

profissionais

de

futebol

espanhóis,

a

suplementação com vitamina D é mais eficiente e proveitosa quando efetuada
em meados de outubro (primeira metade do outono), prevenindo a diminuição
esperada durante o inverno. De acordo com esses autores, em não se fazendo
a suplementação, em aproximadamente cinco meses os níveis séricos médios
dos desportistas decrescem aquém dos 29 ng/mL recomendados. No estudo
de Morton et al. (2012), em jogadores da primeira divisão Inglesa de futebol,
observou-se diminuição da média de 25(OH)D de 41,8 para 20,4 ng/mL entre
os meses de julho e dezembro.

2. 7 VITAMINA D E DESEMPENHO ATLÉTICO

Pesquisadores russos e alemães foram os primeiros a descrever os
efeitos da irradiação UVB para melhorar desempenho atlético e diminuição da
dor crônica relacionada a esportes (CANNELL et al., 2009). A partir desses
dados as autoridades olímpicas alemãs passaram a considerar o uso dos raios
UVB no contexto da preparação atlética.
Estudos sugerem que altas doses de suplementação de vitamina D
podem ser benéficas na melhoria do desempenho atlético em grupos que
fazem exercícios físicos extenuantes, além de diminuir o risco de fraturas,
prevenirem distúrbios imunológicos e influenciar positivamente a composição
corporal (BARTOSZEWSKA; KAMBOJ; PATEL, 2010; HAMILTON, 2010;
GAFFNEY-STOMBERG

et

al.,

2014;

KOUNDOURAKIS

et

al.,

2014;

POJEDNIC; CEGLIA, 2014; DAHLQUIST; DIETER; KAOEHLE, 2015).
Close et al. (2013a) estudaram os efeitos da suplementação de vitamina
D (20.000-40.000 UI - dose única semanal, durante 12 semanas) vs placebo
sobre o desempenho muscular (pressão de banco de 1 repetição máxima,
pressão de perna e altura de salto vertical) de atletas jovens do Reino Unido.
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Níveis de 25(OH)D e avaliação de desempenho muscular foram medidos na
sexta e na 12ª semanas. A suplementação foi suficiente para normalizar os
níveis de vitamina D, porém, não para alcançar valores > 40 ng/mL. No final da
pesquisa, não foi evidenciada mudança significativa dos parâmetros de
desempenho muscular. Os autores sugeriram que aumento do desempenho
muscular poderia ser observado se a suplementação fosse feita com doses que
acarretassem níveis de 25(OH)D acima de 40 ng/mL. Em estudo, numa mesma
população, com doses diárias de 5.000 UI durante oito semanas, observaram
níveis de 25(OH)D acima de 40 ng/mL e melhora do desempenho muscular.
Esses achados sugerem que dose diária de 5.000 UI de vitamina D é mais
eficaz do que uma dose semanal de 40.000 UI (CLOSE et al., 2013b).
Não obstante as evidências da relação entre a vitamina D e vários
sistemas do organismo (VANNUCCHI et al., 2009; HOLICK, 2012), seu papel
sobre aumento de força e potência muscular, prevenção de perda de massa
magra, aceleração da recuperação de atletas após exercícios extenuantes ou
queda da função imunológica após exercícios intensivos ainda permanece
inconcluso. Em relação ao desempenho atlético em particular, são necessários
mais estudos para se determinar o real impacto da suplementação da vitamina
D (BARTOSZEWSKA et al., 2010; HAMILTON, 2010; CARRILLO et al., 2013;
LANTERI et al., 2013; GAFFNEY-STOMBERG et al., 2014; DAHLQUIST;
DIETER; KOEHLE, 2015).

2.8 LESÕES NO FUTEBOL

No futebol, o esporte mais popular do mundo, as lesões são
extremamente freqüentes, por ser uma atividade caracterizada por intenso
contato físico, movimentos curtos, rápidos e não contínuos, tais como
aceleração, desaceleração, saltos e mudanças abruptas de direção e impacto
físico direto (PALACIO et al., 2009; JÚNIOR; ASSIS, 2010). O aumento da
competitividade tem modificado suas características deixando em segundo
plano o “futebol arte”, no qual a técnica é priorizada e valorizando o “futebol
força”, no qual a parte física se tornou mais importante (SELISTRE et al.,
2009). A exigência de melhor capacidade física e o excesso de treinos e jogos
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aumenta o risco de lesões de músculos e tendões (ABRAHÃO et al., 2009). As
lesões são responsáveis por alto índice de afastamento de jogos e
treinamentos, prejuízos econômicos, tanto para os atletas, como para os clubes
(FONSECA et al., 2007) e queda do desempenho atlético. Segundo Pollock et
al. (2014), as lesões musculares correspondem a 30% de todas as lesões no
futebol.
Lesão desportiva é um tipo de evento traumático sofrido pelo atleta,
durante a competição ou treino, ocasionando a interrupção de sua atividade
desportiva (FULLER et al., 2006). A exigência de superação cada vez maior
expõe o atleta a risco correspondentemente maior de lesão, tanto em nível
muscular, como ligamentar e ósseo.
Em relação ao futebol, tem sido relatado que a incidência de lesões em
atletas do sexo masculino maiores de 16 anos é de 12 - 35 por 1000
h/competição contra 1,5 - 7,6/1000 h/treino. O membro inferior é o local mais
afetado (88% do total) com predomínio de lesões na coxa, seguido do joelho
(OLMO et al., 2007). Contusão, estiramento e entorse são os tipos de lesão
com maior incidência, enquanto fraturas, luxações e concussões são menos
frequentes (RIBEIRO et al., 2007; ZANUTO; HARADA; FILHO, 2010;
FERNANDES; PEDRINELLI; HERNADEZ, 2011; ZABKA et al., 2011).
Os fatores causais das lesões são de várias ordens: traumática, esforço
repetitivo, idade, alterações posturais, desequilíbrio de força muscular, histórico
prévio de lesões, fatores psicossociais, qualidade do material esportivo
utilizado, condições do campo, sobrecarga de competições e treinos. Estes,
aleatoriamente combinados, resultam em lesões com diferentes graus de
incapacitação (CARVALHO, 2010; ASTUR et al., 2014).
No que tange às lesões musculares, estas podem ser classificadas de
acordo com o tempo de afastamento, tipo e gravidade da lesão. Quanto ao
tempo, as lesões são classificadas em agudas (menos de três semanas de
evolução) ou crônicas (BARROSO; THIELE, 2011; ASTUR et al., 2014).
Quanto ao tipo, podem ser classificadas em extrínsecas, como as contusões, e
intrínsecas, como disfunções musculares, estiramentos e rupturas (BARROSO;
THIELE, 2011; ASTUR et al., 2014). Em relação à gravidade, podem ser
classificadas em: grau I - poucas fibras lesadas, edema muscular discreto,
desconforto e mínima perda de força e movimento; grau II – lesão muscular
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maior acompanhada de perda de força; e grau III – lesão muscular extensa
com perda total da função do músculo (FERRARI et al., 2005; BARROSO;
THIELE, 2011). Pollock et al. (2014) sugerem uma classificação de gravidade
das lesões musculares de 0 a 4, acrescidas da letras a (miofascial), b (ventre
muscular ou músculo/tendinosa) ou c (intratendinosa) para designar a
localização da lesão. A lesão com o maior dígito e letra seria caracterizada
como mais grave.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 TIPO DO ESTUDO

Trata-se de estudo observacional, analítico, coorte prospectivo da
avaliação do perfil anual de 25(0H)D em atletas de futebol profissional.

3.2 LOCAL DA PESQUISA

A pesquisa foi conduzida pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde
da Criança e do Adolescente, do Setor de Ciências da Saúde da Universidade
Federal do Paraná (UFPR), na Unidade de Endocrinologia Pediátrica do
Complexo Hospital de Clínicas (CHC) da UFPR e a coleta de dados realizada
no centro de treinamento de um clube de futebol profissional da série A no
período de 2015 e 2016.

3.3 POPULAÇÃO ALVO

O clube profissional de futebol da série A estudado tem sede em Curitiba
e contava com 97 atletas em 2015 e 77 atletas em 2016 somando-se todas as
categorias (de formação e profissional). Estavam inscritos regularmente no
clube 32 atletas profissionais na temporada de 2015 e 34 atletas na de 2016.

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

a) Atletas inscritos no elenco profissional, liberados para prática
desportiva pelo Departamento Médico do clube, após avaliação clínica geral,
ortopédica, cardiorrespiratória e laboratorial.
b) Atletas em treinamento físico regular de força e resistência em
equipamentos apropriados (academia de musculação, 01 hora/dia); sprints e
técnico-tático (ar livre, 2-3 horas/dia; normalmente no período da manhã, após
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as 9 horas; ou no período da tarde, após as 15 horas), além das competições
de que participou o clube;
c) Atletas que aceitaram participar do estudo e assinaram Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.

3.5 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

a) Atletas que durante o período do estudo apresentaram lesão
traumática (óssea ou de ligamento) e/ou problema clínico com duração acima
de quatro semanas consecutivas que os impedissem de participar do
calendário de competições;
b) Atletas que receberam qualquer preparado contendo glicocorticoide
por mais de duas semanas, durante o período da pesquisa.
c) Atletas que tiveram rescisão contratual durante o período do estudo.

3.6 POPULAÇÃO DE ESTUDO

Considerando os critérios de inclusão e exclusão, dos 32 atletas
profissionais regularmente inscritos no clube na temporada de 2015 foram
excluídos 10 atletas por não completarem todas as fases do estudo: 6 por
rescisão contratual e 4 por lesões musculares com interrupção das atividades
profissionais por mais de 4 semanas. Constituíram, assim, a população de
estudo 22 atletas.

3.7 AMOSTRA

Participaram das duas temporadas 22 atletas com idade cronológica de
23,4 ± 3,0 anos, variando de 19,9 a 30,1 anos.
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3.8 HIPÓTESES

Hipótese nula: os valores de referência de 25(OH)D correntemente
utilizados não se aplicam como fatores de risco para lesões musculares em
atletas de futebol profissional com as características da amostra deste estudo;
Hipótese alternativa: os valores de referência de 25(OH)D correntemente
utilizados aplicam-se como fatores de risco para lesões musculares em atletas
de futebol profissional com as características da amostra deste estudo;

3.9 MÉTODOS

Temporada com suplementação de vitamina D foi em 2015: os dados
foram coletados de acordo com protocolo do Departamento Médico do Clube
Atlético Paranaense®, os atletas foram submetidos à avaliação clínica geral,
ortopédica, cardiorrespiratória, exames bioquímicos de rotina e testes de
campo (físico, técnico e tático: prática de futebol) no início da temporada de
2015.

Dosagens

de

25(OH)D,

cálcio,

creatina

fosfoquinase,

lactato

desidrogenase e fosfatase alcalina foram feitas nos meses de janeiro e agosto
de 2015.
Temporada sem suplementação de vitamina D foi em 2016: foram
seguidos os mesmos procedimentos da temporada de 2015.

3.9.1 Suplementação de Vitamina D

A dose de vitamina D (AD-TIL® gotas - colecalciferol) administrada foi de
50.000 UI via oral, uma vez por semana (às sextas-feiras), logo após o
desjejum, e sempre pelo mesmo funcionário designado pelo clube. A
suplementação foi realizada no período de fevereiro a novembro de 2015.
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3.9.2 Relatório de Lesões Musculares

As lesões musculares ocorridas durante as temporadas de 2015 e 2016
foram descritas nos relatórios da fisioterapia e registradas regularmente no
banco de dados do Departamento Médico do clube. As avaliações das lesões
foram realizadas pela equipe de ortopedistas do clube e o exame clínico foi
complementado por exame de imagem (ultrassom e/ou ressonância magnética)
quando indicado. Características das lesões, tais como: a) gravidade da lesão
(classificadas em: grau I - poucas fibras lesadas, edema muscular discreto,
desconforto e mínima perda de força e movimento; grau II – lesão muscular
maior acompanhada de perda de força; e grau III – lesão muscular extensa
com perda total da função do músculo); b) membro inferior dominante ou não
dominante afetado; c) tempo de permanência no departamento médico; e, d)
lesão ocorrida durante treino ou competição.

3.9.3 Controle Dietético

Durante a permanência no Centro de Treinamento (CT), as refeições
(café da manhã, almoço, jantar e ceia) foram exclusivamente feitas no refeitório
do CT e, se efetuadas em outras cidades, o cardápio seguia as mesmas
prescrições alimentares elaboradas pelo serviço de nutrição do clube.
O cardápio incluiu oferta regular e adequada de alimentos ricos em
cálcio, como leite, queijo, iogurte e vitamina, no desjejum e no lanche noturno.
A oferta dietética de vitamina D foi restrita a uns poucos alimentos ricos deste
nutriente.

3.9.4 Exames Laboratoriais

De acordo com o protocolo de avaliação laboratorial dos atletas do
clube, os seguintes exames foram realizados no mês de janeiro (início de
temporada) dos anos 2015 e 2016: hemoglobina, volume globular, uréia,
creatinina, sódio, potássio, fósforo, insulina, glicose, hemoglobina glicada,
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lipídeos totais, aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, gama
glutamil

transpeptidase,

proteínas

totais,

hormônio

tireoestimulante,

testosterona total e cortisol. Os seguintes exames foram realizados nos meses
de janeiro (pico do verão) e agosto (pico do inverno) dos anos 2015 e 2016:
25(OH)D, cálcio, creatina fosfoquinase, lactato desidrogenase e fosfatase
alcalina.
As amostras de sangue foram coletadas no período da manhã após
jejum de 12 horas e processadas durante o estudo no Laboratório de Análises
Clínicas do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG).

3.9.5 Dosagem de 25(OH)D

Para dosagem da concentração de 25(OH)D no decorrer do estudo o
laboratório do HNSG (instituição privada) utilizou o kit comercial ≥a
determinação quantitativa de 25(OH)D em soro e plasma humanos. O ensaio
Architect 25-OH Vitamin D 5PO2® (Abbott Laboratories Abbott Park, IL 60064,
USA) é um imunoensaio de micropartículas por quimioluminescência para a
determinação quantitativa de 25(OH)D em soro e plasma humanos. O intervalo
de medição pelo método Architect 25-OH Vitamin D® total varia de 3,4 a 155,9
ng/mL e, doravante, referido como método A.
Com o intuito de minimizar o coeficiente de variação inter-ensaio, ao
final do estudo a 25(OH)D foi redosada no Laboratório de Análises Clínicas do
COMPLEXO HC-UFPR (instituição pública), pela mesma bioquímica, no
mesmo ensaio, utilizando-se o kit comercial Liaison® 25(OH)D (DiaSorin Inc.
1951 Northwestern Ave – Stillwater, MN 55082, USA). O método Liaison® é um
imunoensaio quimioluminescente, competitivo, direto, para a determinação
quantitativa de 25(OH)D total no soro. O intervalo de medição do método
Liaison® 25(OH)D total varia de 4,0 a 150 ng/mL. Para análise deste estudo
foram considerados os resultados medidos pelo Laboratório do Complexo HCUFPR, doravante referido como método B.
Valor de 25(OH)D ≥ 20 e < 30 ng/mL representa insuficiência, < 20
ng/mL representa deficiência e ≤ 10 ng/mL deficiência grave.
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3.9.6 Radiação solar

Os dados de radiação solar, expressos em kj/m2, medidos as 10 e às 15
horas, diariamente, nos anos de 2015 e 2016, foram disponibilizados para a
investigadora pelo Sistema de Informações Hidro-Meteorológica do Instituto
Nacional de Meteorologia (termômetro QMT 102, Vaisala).

3.9.7 Composição Corpórea

A composição corpórea foi determinada pelo método de densitometria
por dupla emissão de raios X (DXA). O aparelho utilizado é um densitômetro de
RX QDR® da marca Hologic®, Hologic, Inc., Bedford, MA 0173, USA. Os
exames foram realizados no Laboratório de Fisiologia do Clube Atlético
Paranaense por técnico treinado. Durante a realização dos exames os atletas
não portavam qualquer objeto metálico (brinco, piercing, anel, etc.), usaram
vestimentas recomendadas pelo fabricante do equipamento e ficaram deitados
em posição supina, centralizados na mesa do densitômetro. O escaneamento
foi realizado desde a região superior do crânio até as extremidades dos
artelhos. Foram orientados a permanecer imóveis, respirando normalmente, até
o término do procedimento. A massa corporal total, a massa magra total e a
massa gorda total foram determinadas com aproximação de 01 (um) grama.

3.9.8 Classificação da Cor de Pele

Os atletas foram classificados quanto à cor de pele em: pele escura –
não queima e não bronzea; em geral mulatos e negros; e pele clara – que
queima e bronzea facilmente; em geral caucasóides descendentes de
portugueses, italianos, poloneses, ucranianos, alemães, com ou sem alguma
tonalidade morena, traduzindo a mixagem étnica brasileira.
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3.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA

As medidas de tendência central e de dispersão estão expressas em
médias e desvio padrão (média + DP) para as variáveis contínuas de
distribuição simétrica e em medianas, valores mínimo e máximo (mediana,
mínimo – máximo) para as de distribuição assimétrica. As variáveis categóricas
estão expressas em seus valores absolutos e relativos.
A estimativa de diferença entre variáveis contínuas de distribuição
simétrica foi realizada pelos testes t de Student dependente e Anova para
medidas repetidas, com teste post-hoc de Duncan, enquanto para as de
distribuição assimétrica pela Anova de Friedman e teste de Wilcoxon. Para as
variáveis categóricas foi aplicado o teste exato de Fisher, teste para diferença
entre proporções.
Correlação de Pearson e Regressão Linear foram utilizadas para estimar
a função das medidas de 25(OH)D entre dois métodos de dosagem.
Para todos os testes foi considerado o nível mínimo de significância de 5% e
poder de teste mínimo de 90%.

3.11 ÉTICA EM PESQUISA

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos do CHC – UFPR (Registro CAAE: 45068215.9.0000.0096). Todos os
atletas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 1)
de acordo com a Resolução 196/96 da Comissão Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP). Todos os resultados foram arquivados em prontuário
médico individual de conhecimento do Departamento Médico do clube, ao qual
o atleta pode ter acesso.

3.12 MONITORIZAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada considerando-se as medidas de proteção,
minimização de riscos, confidencialidade, responsabilidade do pesquisador e
da instituição, de acordo com o compromisso firmado com o Comitê de Ética e
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Pesquisa da Universidade Federal do Paraná na ocasião de submissão do
projeto.

3.13 FOMENTOS E INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

Esta tese é resultado de parcerias entre a Unidade de Endocrinologia
Pediátrica do Complexo do Hospital de Clínicas, UFPR com o Clube Atlético
Paranaense® (Apêndice 2).
Os exames bioquímicos, inclusive a compra do kit comercial LIAISON®
25(OH)D, foram custeados Clube Atlético Paranaense®.
A pesquisa recebeu subvenção do Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão de bolsa de doutorado à
pesquisadora.
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4 RESULTADOS

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA

Na Tabela 1 estão apresentadas as características gerais dos 22 atletas
da categoria profissional de futebol da série A que participaram do estudo. A
média de idade observada foi de 23,4 ± 3,0 anos, variando de 19,8 a 30,1; de
massa corporal total de 78,5 ± 8,6 Kg; estatura de 182 ± 0,1 cm; de massa
magra total de 65,9 ± 6,7 Kg e de massa gorda total de 13,2 ± 3,3 Kg. Com
relação à cor de pele 72,7% apresentavam pele escura e 27,3% pele clara.
Quanto à posição funcional dos jogadores, 22,7% eram zagueiros, 22,7%
atacantes, 18,2% goleiros, 18,2% meios de campo, 9,1% laterais e 9,1%
volantes.

TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA – ATLETAS DA CATEGORIA
PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, JANEIRO DE 2015
ATLETAS
IC
MCT
ESTATURA
MMT
MGT
COR DE
POSIÇÃO
(anos)
(kg)
(cm)
(kg)
(kg)
PELE
FUNCIONAL
1
26,8
81,6
1,89
68,6
12,9
ESCURA
GOLEIRO
2
21,6
78,4
1,91
66,7
11,7
CLARA
MEIA
3
30,1
70,7
1,72
61,6
9,1
ESCURA
LATERAL
4
24,4
79,0
1,88
66,2
12,8
ESCURA
ZAGUEIRO
5
20,5
88,2
1,87
72,0
16,1
ESCURA
ATACANTE
6
20,8
63,0
1,76
54,2
8,8
ESCURA
ATACANTE
7
24,7
86,0
1,81
67,0
19,0
CLARA
ATACANTE
8
22,8
78,2
1,89
66,9
11,2
ESCURA
VOLANTE
9
19,9
65,7
1,71
54,5
11,2
CLARA
MEIA
10
19,8
78,0
1,87
64,4
13,6
ESCURA
ZAGUEIRO
11
22,5
85,4
1,87
69,7
15,7
CLARA
GOLEIRO
12
20,6
78,4
1,85
65,6
12,8
ESCURA
ZAGUEIRO
13
21,4
66,2
1,74
55,6
10,6
ESCURA
MEIA
14
20,6
73,8
1,79
60,2
13,6
CLARA
MEIA
15
24,4
88,1
1,74
70,0
18,0
ESCURA
ATACANTE
16
20,1
75,0
1,79
64,5
10,4
ESCURA
ATACANTE
17
22,6
69,0
1,72
58,1
10,9
ESCURA
VOLANTE
18
24,9
83,1
1,90
71,7
11,4
ESCURA
ZAGUEIRO
19
25,8
87,6
1,89
74,9
12,7
ESCURA
GOLEIRO
20
23,6
70,9
1,76
59,6
11,3
ESCURA
LATERAL
21
27,3
85,5
1,83
63,7
21,8
ESCURA
ZAGUEIRO
22
29,0
95,7
1,89
80,6
15,1
CLARA
GOLEIRO
FONTE: O autor (2018)
NOTA: IC= idade cronológica; MCT= massa corporal total; MMT= massa magra total; MGT= massa
gorda total
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4.2 COMPOSIÇÃO CORPÓREA

Não se observou diferença nas medidas de massa corporal total, massa
magra total e massa gorda total entre os atletas no início das temporadas de
2015 e 2016 (Tabela 2).

TABELA 2 – MASSA CORPORAL TOTAL, MASSA MAGRA TOTAL E MASSA GORDA
TOTAL – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
VARIÁVEL

TEMPORADA 2015

TEMPORADA 2016

p

MASSA CORPORAL TOTAL (kg)

78,5 ± 8,6

79,4 ± 8,9

0,17

MASSA MAGRA TOTAL (kg)

65,9 ± 6,7

65,9 ± 7,2

0,20

MASSA GORDA TOTAL (kg)
FONTE: O autor (2018)
NOTA: Teste t de Student dependente

13,2 ± 3,3

13,5 ± 2,8

0,42

4.3 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS

Na Tabela 3 estão apresentados os parâmetros bioquímicos mensurados
em 2015 e 2016, que fazem parte da rotina de avaliação médica dos atletas no
início de temporada. Embora para os valores de sódio, potássio e glicose se
observem diferença estatisticamente significativa, clinicamente os valores se
encontram dentro dos limites de normalidade.
Os valores de fósforo, creatina fosfoquinase, lactato desidrogenase,
fosfatase alcalina, 25(OH)D e cálcio séricos foram medidos no início de cada
semestre. Os valores de creatina fosfoquinase sérica encontrados foram
maiores do que os valores de referência para o método (55 – 170 U/L) nas duas
temporadas (Tabela 4). Encontrou-se diferença significativa do valor de cálcio
sérico entre janeiro e agosto de 2016 (p < 0,001) e do valor de 25(OH)D entre
janeiro de 2015 e agosto de 2016 (p = 0,01).
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TABELA 3 - PARÂMETROS BIOQUÍMICOS EM JANEIRO DE 2015 E 2016 – ATLETAS DA
CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
VARIÁVEL

TEMPORADA 2015

TEMPORADA 2016

p

Hemoglobina (g/dL)

15,9 ± 1,0

16,1 ± 1,2

0,57

Volume Globular (%)

47,5 ± 2,2

47,8 ± 3,4

0,75

Uréia (mg/dL)

36,8 ± 3,8

40,0 ± 5,2

0,06

1,1 ± 0,1

1,1 ± 0,1

0,58

142,1 ± 1,2

140,2 ± 1,6

< 0,01

Potássio (mEq/L)

4,6 ± 0,3

4,3 ± 0,3

0,02

Insulina (mUI/L)

4,7 ± 2,7

3,7 ± 1,4

0,28

Glicose (mg/dL)

77,5 ± 5,5

66,9 ± 7,8

< 0,001

101,0 ± 8,7

106,1 ± 11,1

0,19

568,7 ± 73,4

531,0 ± 57,0

0,35

Aspartato Aminotransferase (U/L)

37,5 ± 7,1

33,5 ± 6,5

0,20

Alanina Aminotransferase (U/L)

32,8 ± 7,5

32,0 ± 7,0

0,78

26,6 ± 13,0

23,5 ± 11,4

0,49

Proteínas Totais e Frações (g/dL)

7,0 ± 1,2

7,2 ± 0,6

0,75

Hormônio Tireoestimulante (mUI/L)

2,3 ± 0,8

2,1 ± 1,1

0,68

571,0 ± 126,0

511,2 ± 172,6

0,29

15,0 ± 2,3

17,8 ± 3,5

0,06

Creatinina (mg/dL)
Sódio (mEq/L)

Hemoglobina Glicada (%)
Lipídios Totais (mg/dL)

Gama Glutamil Transpeptidase (U/L)

Testosterona total (ng/dL)
Cortisol (mcg/dL)
FONTE: O autor (2018)
NOTA: Teste t de Student dependente

TABELA 4 - PARÂMETROS BIOQUÍMICOS MEDIDOS SEMESTRALMENTE EM 2015 E 2016 –
ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
VARIÁVEL

JANEIRO 2015

AGOSTO 2015

JANEIRO 2016

AGOSTO 2016

p

Fósforo (mg/dL)

3,9 ± 0,3

4,3 ± 0,4

4,2 ± 0,4

4,2 ± 0,4

0,15

333,7 ± 206,5

364,3 ± 263,2

440,6 ± 276,6

438,0 ± 242,7

0,68

574,8 ± 100,1

559,4 ± 67,3

538,5 ± 70,0

544,8 ± 62,2

0,72

80,2 ± 20,1

79,4 ± 16,8

76,7 ± 17,6

84,6 ± 21,5

0,19

33,8 ± 7,5

31,7 ± 8,6

32,4 ± 8,8

27,0 ± 6,8

0,01

Cálcio (mg/dL)
9,6 ± 0,2
Anova - Teste Post-hoc de Duncan
FONTE: O autor (2018)

9,7 ± 0,2

9,8 ± 0,5

9,2 ± 0,3

< 0,001

Creatina
Fosfoquinase (U/L)
Lactato
Desidrogenase (U/L)
Fosfatase
Alcalina (U/L)
25(OH)D (ng/mL)

Não se observou diferença dos valores de fósforo sérico obtidos nos
meses de janeiro e agosto de 2015 e 2016 (p = 0,15) (Gráfico 1).
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GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES SÉRICOS SEMESTRAIS DE FÓSFORO –
ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
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Fósforo (mg/dL)

4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
3,8
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Jan 2015

Ago 2015
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Ago 2016

FONTE: O autor (2018)
NOTA: Médias e IC 95% Anova – Teste Post-hoc de Duncan

No Gráfico 2 estão os valores dos níveis séricos de creatina
fosfoquinase obtidos nos meses de janeiro e agosto de 2015 e 2016. Não se
observou diferença significativa entre os momentos avaliados (p = 0,68).

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES SÉRICOS SEMESTRAIS DE CREATINA
FOSFOQUINASE – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA,
2015-2016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Médias e IC 95% Anova – Teste Post-hoc de Duncan
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Igualmente, não se verificou diferença nos valores de

lactato

desidrogenase obtidos nos meses de janeiro e agosto de 2015 e 2016 (p =
0,72) (Gráfico 3).
GRÁFICO 3 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES SÉRICOS SEMESTRAIS DE LACTATO
DESIDROGENASE – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA,
2015-2016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Médias e IC 95% Anova – Teste Post-hoc de Duncan

A fosfatase alcalina sérica teve distribuição variável, mas sem diferença
estatisticamente significativa (p = 0,19) (Gráfico 4).
GRÁFICO 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES SÉRICOS SEMESTRAIS DE FOSFATASE
ALCALINA – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 20152016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Médias e IC 95% Anova – Teste Post-hoc de Duncan

44
4.4 VITAMINA D

Os valores individuais de 25(OH)D dosada no final do estudo (método B)
estão ilustrados no Gráfico 5. Como se pode observar, ao longo dos dois anos
de estudo, o número de atletas com níveis de 25(OH)D na faixa considerada de
insuficiência (20-30 ng/mL) aumentou em agosto de 2016.

GRÁFICO 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS DE 25(OH)D PELO
MÉTODO B, NOS ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)

Na observação individual das medidas de 25(OH)D, onde foram
incluídas 38 dosagens realizadas pelos dois métodos, verificaram-se valores
maiores no método A (Gráfico 6).
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GRÁFICO 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES INDIVIDUAIS DE 25(OH)D
SÉRICA NOS ATLETAS DE ACORDO COM DOIS MÉTODOS DE DOSAGEM CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)

Na observação do comportamento das duas medidas, observou-se
coeficiente de correlação de 0,61 e reta de regressão indicando a equação de
estimativa da medida do método A em relação ao B, onde a medida de A = 21,7
+ 0,62*B (Gráfico 7).

GRÁFICO 7 – CORRELAÇÃO ENTRE OS MÉTODOS DE DOSAGEM DE 25(OH)D SÉRICA
NOS ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Reta de Regressão Linear: A = 21,7 + 0,62*B
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No Gráfico 8 estão ilustrados os valores médios de 25(OH)D sérico
obtidos nos meses de janeiro e agosto de 2015 e 2016, considerando as
medidas do Método B. Não se observou diferença significativa entre janeiro de
2015 e agosto de 2015 (p = 0,12), entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016 (p =
0,49) e entre agosto de 2015 e janeiro de 2016 (p = 0,10). Entretanto,
observou-se diferença significativa entre janeiro de 2015 e agosto de 2016 (p <
0,01). Observou-se tendência de menores valores de 25 (OH)D em agosto de
2016, quando comparado a agosto de 2015 (p = 0,10).

GRÁFICO 8 – DISTRIBUIÇÃO SEMESTRAL DA MÉDIA DAS MEDIDAS SÉRICAS
DE 25(OH)D NOS ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Médias e IC 95% Anova – Teste Post-hoc de Duncan

Houve diminuição de -3,5%, em mediana, entre agosto de 2015 a janeiro
de 2015 (variando de -44,9 a 26,5%), aumento de 8,5% entre janeiro de 2016 e
agosto de 2015 (variando de -34,4 a 79,1%) e diminuição de -9,8% entre
agosto e janeiro de 2016 (p = 0,07) (Gráfico 9).
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GRÁFICO 9 – DISTRIBUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE AS MEDIDAS DE 25(OH)D EM
VALORES PERCENTUAIS – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Mediana, mínimo e máximo Anova de Friedman: p =0,15
Wilcoxon: Jan/2016 – Ago/2016: p = 0,07

Teste Post-hoc de

Não se observou diferença significativa de radiação solar (kj/m2) no
horário das 10 horas entre 2015 e 2016: medianas de 1516,74 (94,61 3402,59) e 1728,34 (48,97 - 3560,31), respectivamente (p = 0,19). Entretanto,
no horário das 15 horas observou-se diferença significativa entre 2015 e 2016:
medianas de 1339,74 (30,16 - 3380,97) e 1526,89 (66,46 - 3301,75),
respectivamente (p = 0,01).
Como

mostra

o

Gráfico

10,

observou-se,

também,

diminuição

significativa (p < 0,001) dos níveis de cálcio sérico total no mês de agosto de
2016 em relação ao valor de janeiro de 2016.
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GRÁFICO 10 – DISTRIBUIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE AS MEDIDAS DE CÁLCIO
SÉRICO TOTAL – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA,
2015-2016
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FONTE: O autor (2018)
NOTA: Médias e IC 95% Anova – Teste Post-hoc de Duncan

O Gráfico 11 mostra a diminuição, em mediana, dos valores de 25(OH)D
e cálcio total (9,8 e 5,0%, respectivamente) nos meses de janeiro e agosto de
2016.

GRÁFICO 11 – DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES PERCENTUAIS DE DIMINUIÇÃO DE
25(OH)D E CÁLCIO ENTRE JANEIRO E AGOSTO DE 2016 – ATLETAS DA CATEGORIA
PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
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Observou-se, em agosto de 2016, oito meses depois suspensão da
suplementação de Vitamina D, aumento significativo de atletas classificados
com insuficiência de 25(OH)D (p = 0,02) (Tabela 5).

TABELA 5 - DISTRIBUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS VALORES DE 25(OH)D - ATLETAS DA
CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
2015
2016
CLASSIFICAÇÃO
MESES
MESES
DE 25(OH)D
JANEIRO
AGOSTO
JANEIRO
AGOSTO
SUFICIENTE
INSUFICIENTE/

13 (65,0%)

11 (55,0%)

12 (57,2%)

4 (21,1%)

7 (35,0%)

9 (45,0%)

9 (42,8%)

15 (78,9%)

DEFICIENTE
FONTE: O autor (2018)
NOTA: Teste para diferença entre proporções: p = 0,02

A maior prevalência de insuficiência de vitamina D, observada em agosto
de 2016, se deu de forma semelhante entre atletas de pele escura e clara
(75,0% vs 73,3%) (p = 1,00).

4.5 LESÕES MUSCULARES

Lesões musculares foram observadas em 14 atletas (63,6%), que
apresentaram

47

ocorrências

nas

duas

temporadas.

Nove

atletas

apresentaram lesão em 2015 (40,9%), sendo 5 atletas no 1º semestre, 4
atletas no 2º semestre e 3 atletas que lesionaram nos 1º e 2º semestres . Três
apresentaram lesão somente na temporada de 2015 e 6 lesões em 2015 e
também em 2016. Onze atletas (50,0%) apresentaram lesão muscular em
2016, sendo 10 atletas no 1º semestre, 1 atleta no 2º semestre e 4 atletas que
lesionaram nos 1º e 2º semestres. Destes 6 já tinham apresentado lesão em
2015 e 5 a primeira ocorrência foi em 2016. Das 47 lesões musculares
registradas ao longo das duas temporadas, uma lesão ocorreu em sete atletas;
duas lesões em três atletas; três lesões em um atleta e quatro lesões ou mais
em três atletas (Tabela 6).
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TABELA 6 - NÚMERO E PERCENTUAL DE ATLETAS COM LESÕES POR SEMESTRE CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
ANO

2015

2016

VARIÁVEL

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

1º SEMESTRE

2º SEMESTRE

SEM LESÃO

17

15

68,2%

12

54,5%

17

77,3%

31,8%

10

45,5%

5

22,7%

77,3%

LESÃO
5
27,7%
7
FONTE: O autor (2018)
NOTA: Teste exato de Fisher: p = 0,07

A maior frequência de lesões musculares foi observada entre os
jogadores atacantes e meias (Gráfico 12).

GRÁFICO 12 – DISTRIBUIÇÃO DE LESÕES MUSCULARES DE ACORDO COM A
POSIÇÃO DO JOGADOR – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)

O Gráfico 13 ilustra a distribuição da ocorrência de lesões de acordo
com o mês em cada temporada.
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GRÁFICO 13 – NÚMERO DE LESÕES MUSCULARES DE ACORDO COM O MÊS DE
OCORRÊNCIA – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 20152016
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FONTE: O autor (2018)

Não se observou diferença significativa na distribuição de frequência da
classificação de gravidade das lesões, predominando em 2015 e 2016 lesões
grau I (p = 0,30) (Tabela 7).

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DAS LESÕES MUSCULARES DE
ACORDO COM A GRAVIDADE – ATLETAS DA
CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
GRAVIDADE
2015
2016
Grau I

9 (56,2%)

23 (74,2%)

Grau II

2 (12,5%)

4 (12,9%)

Grau III

5 (31,2%)

4 (12,9%)

FONTE: O autor (2018)

Os grupos musculares mais frequentemente afetados foram os
isquiotibiais e adutores em 2016 (Gráfico 14).
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GRÁFICO 14 – DISTRIBUIÇÃO DAS LESÕES MUSCULARES DE ACORDO COM O
GRUPO MUSCULAR AFETADO – ATLETAS DA CATEGORIA PROFISSIONAL, SÉRIE A –
CURITIBA, 2015-2016
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FONTE: O autor (2018)

Enquanto no ano de 2015 predominaram lesões no membro dominante
(75,0%), em 2016 as lesões ocorreram em membros dominantes (35,5%) e não
dominantes (48,4%) (p = 0,02) (Tabela 8).

TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO DAS LESÕES MUSCULARES DE
ACORDO COM A DOMINÂNCIA DO MEMBRO
AFETADO
–
ATLETAS
DA
CATEGORIA
PROFISSIONAL, SÉRIE A – CURITIBA, 2015-2016
GRAVIDADE
TEMPORADA 2015
TEMPORADA 2016
Dominante
Não Dominante
Sem Dominância

12 (75,0%)

11 (35,5%)

4 (25,0%)

15 (48,4%)

0 (0,0%)

5 (16,1%)

FONTE: O autor (2018)

As lesões ocorreram com distribuição semelhante em atividades de
treino (57,5%) e competição (42,5%).
Os atletas permaneceram afastados, no Departamento Médico, em
mediana por 3 dias, variando de 1 a 27 dias.
A frequência de lesões musculares entre os atletas classificados como
com suficiência ou insuficiência/deficiência de vitamina D foi semelhante
(42,8% vs 60,0%, p = 0,30).
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5. DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil anual de 25(OH)D
de atletas de futebol profissional com e sem suplementação de vitamina D, e
comparar a variação dos níveis de 25(OH)D com a incidência e topografia de
lesões musculares ao longo de duas temporadas consecutivas.
A população de estudo constituiu-se de atletas jovens (23,4 ± 3,0 anos),
com composição corpórea adequada para a prática de futebol. Todos os
atletas, antes da liberação para a prática do futebol, passaram por uma série
de exames de aptidão física específicos, de função cardiorrespiratória, de
análises bioquímicas previstas no protocolo do clube, e todos permaneceram
saudáveis ao longo do estudo.
Em relação aos perfis bioquímicos obtidos no início das temporadas, os
parâmetros avaliados estavam dentro dos valores de referência dos métodos
analíticos utilizados. Embora os parâmetros glicemia, sódio e potássio
apresentassem diferença significativa entre 2015 e 2016, os mesmos
encontravam-se dentro da faixa de variação de normalidade, ou seja, sem
significado

clínico

(Tabela

3).

Alguns

parâmetros

bioquímicos

foram

mensurados nos meses de janeiro e agosto por suas relações com a vitamina
D e função muscular (Tabela 4). Não se observou diferença dos valores séricos
de fósforo, creatina fosfoquinase, lactato desidrogenase e fosfatase alcalina,
obtidos nos meses de janeiro e agosto, em 2015 e 2016. Entretanto, é
importante ressaltar que os valores de creatina fosfoquinase encontrados estão
acima dos valores de referência, assinalando a influência do esforço muscular
intenso ao qual são expostos os atletas e as eventuais lesões musculares
observadas ao longo das duas temporadas. Os valores individuais de 25(OH)D
dos atletas (Gráfico 5) mostra que ao longo dos dois anos de estudo, o número
de atletas com níveis de 25(OH)D na faixa considerada de insuficiência pela
maioria dos pesquisadores aumentou em agosto de 2016.
Um aspecto importante a ser salientado é o da variabilidade dos
métodos de dosagem utilizados pelos diferentes laboratórios, pois uma mesma
amostra de sangue resulta em valores acentuadamente discordantes entre
laboratórios (COMPSON, 1998; LIPS, 2007). Binkley et al. (2004) enviaram
amostras de soro dos mesmos indivíduos para seis laboratórios que
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empregavam métodos diferentes de dosagem de 25(OH)D; os valores
encontrados mostraram variação de até 100%. Quando amostras em duplicata
foram encaminhadas para os mesmos laboratórios, com alteração da
identificação e adição de 20 ng/mL na concentração de vitamina D, apenas dois
laboratórios obtiveram valores concordantes. Os dados de 25(OH)D obtidos
pelos dois métodos empregados neste estudo corroboram com o descrito na
literatura a respeito da variabilidade dos métodos, isto é, os valores diferiram,
tanto para amostras de 2015 como de 2016. Na observação individual das
medidas de 25(OH)D, nas quais foram incluídas 38 dosagens realizadas pelos
dois métodos, verificaram-se valores maiores no método A (Gráfico 6). Na
análise do comportamento dos valores obtidos pelos dois métodos, observouse coeficiente de correlação de 0,61 e reta de regressão indicando a equação A
= 21,7 + 0,62*B de estimativa da medida do método A em relação ao método B
(Gráfico 7).
Uma explicação razoável para valores diferentes entre os laboratórios
seria o fato de que as dosagens foram feitas por kits comerciais diferentes e
em tempos diferentes – no laboratório HNSG (método A) ao longo das coletas,
em ensaios diferentes; no laboratório CHC (método B) todas as dosagens
foram realizadas ao final das coletas e em um mesmo ensaio. O tratamento
estatístico deste estudo considerou os valores de 25(OH)D medidos pelo
método B tendo em vista que as dosagens foram efetuadas pela mesma
bioquímica, no mesmo momento, utilizando-se os mesmos kits, destarte
diminuindo o coeficiente de variação interensaio.
A análise dos valores de 25(OH)D (Gráfico 8) mostrou que no ano de
2015 não se observou diferença significativa entre as médias de janeiro e
agosto, ou seja, não se evidenciou variação sazonal em virtude da
suplementação de vitamina D. Diversamente, no ano de 2016 os valores de
janeiro foram maiores que os de agosto, demonstrando a variação sazonal da
vitamina D e, também, a não suplementação. O valor de janeiro de 2016
(aproximadamente dois meses após o término da suplementação) não foi
diferente do valor de janeiro de 2015 (pré-suplementação) provavelmente em
virtude da suplementação feita até o final de 2015, acrescida do efeito da
exposição solar durante dezembro daquele ano e primeiras semanas de janeiro
de 2016. Quando os valores de 25(OH)D foram analisados sob outro prisma,
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isto é, mediana, valores máximo e mínimo da variação percentual, houve
diminuição de -3,5% entre agosto de 2015 e janeiro de 2015, de 8,5% entre
janeiro de 2016 e agosto de 2015 e de -9,8% entre agosto e janeiro de 2016,
confirmando a variação sazonal (Gráfico 9).
Dados semelhantes ao deste estudo foram reportados por Morton et al.
(2012) numa pesquisa envolvendo 20 atletas da primeira divisão do
campeonato inglês de futebol, a qual mostrou que, no verão, a média de
25(OH)D foi 41,76 e no começo do inverno, 20,4 ng/mL. Também, Kopec et al.
(2013) avaliaram 24 atletas poloneses, profissionais de futebol, e identificaram
50% com níveis insuficientes de vitamina D no verão e 83,3% no inverno. A
propósito, tem sido referido melhor desempenho atlético no verão seguido de
acentuado declínio no início do outono, mimetizando a variação sazonal de
vitamina D, sugerindo uma possível associação entre os dois fatores
(BARTOSZEWSKA et al., 2010).
A prevalência conceitual de insuficiência e deficiência de vitamina D na
população como um todo tem sido descrita com maior frequência (BENDIK et
al., 2014) e os atletas profissionais não fogem a esta constatação (SHINDLE et
al., 2011; FARROKHYAR et al., 2015; MAROON et al., 2015). Entretanto, é
importante salientar que todo atleta de futebol profissional antes de ser
engajado num processo intenso de treinamento e competições passe por uma
série de avaliações (clínica, bioquímica, cardiorrespiratória, psicológica, entre
outras) para ser considerado apto. Assim, quando um atleta apto para a prática
de futebol tem no seu perfil bioquímico um valor considerado insuficiente de
25(OH)D (20 a 30 ng/mL), é válido questionar os valores de referência para
atleta que esteja na plenitude de sua saúde que o permita praticar sua
atividade esportiva de alta intensidade. Neste estudo, um percentual
significativo de atletas apresentou valor de 25(OH)D na faixa de insuficiência e,
no entanto, permaneceram hígidos e em plena atividade atlética.
Publicações abordando esta temática seguem a mesma linha do
“adequar” o atleta ao valor de 25(OH)D mesmo que esteja saudável e em plena
atividade profissional (MORTON et al., 2012; KOPEC et al., 2013). Dever-se-ia
inverter esta equação, especialmente para o jogador de futebol como os deste
estudo: jovem, alimentação adequada, exposição solar mínima de duas horas
diárias e alto rendimento atlético. Destarte, esses elementos são quem ditam o
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valor de suficiência de 25(OH)D. Num país de condições clímáticas como o
Brasil (tropical e subtropical) não se deveria dosar o teor de 25(OH)D, com o
que se diminuiria o custo financeiro de qualquer clube, ou seja, eliminar-se-ia a
repetição do exame para confirmação, a prescrição de suplementação de
vitamina D e a repetição da dosagem de 25(OH)D para assegurar que a
suplementação foi eficaz.
A vitamina D, diferentemente das outras vitaminas, ao invés da ingestão
de alimentos como fonte principal, advém, em sua maior parte, da ação dos
raios UVB sobre o 7-dehidrocolesterol da pele (HOLICK, 2007; UDOWENKO;
TROJIAN, 2010). A causa melhor documentada de deficiência de vitamina D na
população atlética é a diminuição à radiação UVB, uma vez que a produção
cutânea de vitamina D depende de fatores ambientais e individuais. Exposição
do corpo inteiro à luz solar, suficiente para causar eritema (coloração rósea da
pele 24h após a exposição solar), produz níveis de 25(OH)D comparáveis
àqueles obtidos por ingestão oral de 10 – 25.000 UI de vitamina D (HOLICK et
al., 2011). Durante os meses de verão, a radiação UVB pode ser absorvida em
quantidades adequadas para sintetizar a vitamina D. No entanto, a exposição
solar durante a maior parte do inverno, em latitudes superiores de 35° - 37°
graus não acarretam produção de vitamina D, uma vez que o ângulo de
incidência do sol impede fótons UVB suficientes para atingir a superfície da
terra (HOLICK; CHEN, 2008, HOLICK et al., 2011).
Curitiba é uma cidade de clima subtropical, na qual o verão e o inverno
são estações bem definidas, embora dentro de um único dia possa haver uma
grande variação, característica típica do clima subtropical e com latitude 25º S.
Os dados meteorológicos de Curitiba, dos anos de 2015 e 2016, extraídos do
Sistema de Informações Hidro-Meteorológicas do Instituto Nacional de
Meteorologia, mostraram grande amplitude do quantum de radiação solar à
qual os atletas deste estudo estiveram expostos, tanto as 10 quanto às 15
horas, com diferença significativa no horário das 15 horas entre 2015 e 2016.
Contudo, a maioria dos treinos ocorre no período matinal, durante o qual não
se observou diferença significativa da quantidade de radiação solar entre os
dois anos.
Estudo realizado por Carvalho et al. (2014), em 42 jogadores das
categorias de base (14,5-19,5 anos) do Clube Atlético Paranaense®, mostrou
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diferença significativa (p<0,001) entre a média de 25(OH)D (46,9 ± 10,1) no
início da temporada (meses de janeiro e fevereiro) e a média (30,0 ± 6,8
ng/mL) no meio da temporada (meses de julho e agosto). Esses dados
corroboram a influência sazonal sobre as concentrações plasmáticas de
vitamina D na cidade de Curitiba, também observada neste estudo.
Um grupo de esportistas do Oriente Médio (Qatar), não obstante treinar
em latitudes favoráveis (25,4°N) durante o período abril a outubro, 90% era
deficiente de vitamina D, pois a exposição solar diária era inferior a 30 minutos
(HAMILTON, 2010). Estudo com 521 atletas masculinos de diferentes esportes
de campeonatos nacionais do Qatar, dos quais 269 futebolistas da divisão de
elite, observou níveis de suficiência (25(OH)D ≥ 30 ng/mL) em apenas 23%
(ALLISON et al., 2015).
No presente estudo, observou-se diminuição significativa dos níveis de
cálcio sérico total no mês de agosto de 2016 em relação ao valor de janeiro do
mesmo ano, embora os mesmos encontrem-se dentro da faixa de normalidade
de indivíduos saudáveis (Gráfico 10), embora melhor interpretação desta
variação requeira análise dos níveis de PTH que não foram medidos neste
estudo. No mesmo período observou-se diminuição do nível de 25(OH)D da
ordem de 9,8% e do cálcio total de 5,0% (Gráfico 11).
Ao longo dos dois anos deste estudo, o percentual de atletas com níveis
de 25(OH)D na faixa considerada de insuficiência (< 30 ng/mL) por vários
pesquisadores (HOLICK, 2009b; BISCHOFF-FERRARI et al., 2009; EBELING,
2014) variou de 35% em janeiro de 2015 até 78,9% em agosto de 2016
(aproximadamente oito meses após o final da suplementação). Nestes
percentuais foram incluídos cinco indivíduos com valores na faixa de
deficiência (< 20 ng/mL). Observou-se, em agosto de 2016, oito meses depois
da interrupção da suplementação de Vitamina D, aumento significativo de
atletas classificados como insuficientes de 25(OH)D (p = 0,02) (Tabela 5).
Atletas com altas concentrações de melanina na pele precisam de uma
exposição mais prolongada à radiação UVB para alcançar e/ou manter níveis
normais de vitamina D (UDOWENKO; TROJIAN, 2010). Hamilton et al. (2014),
num estudo de 342 jogadores da primeira divisão do Qatar, encontraram níveis
mais baixos entre africanos e jogadores do oriente médio do que nos
caucasóides de origem européia e americana, mostrando a relação entre
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pigmentação da pele e níveis de vitamina D. A cor da pele dos atletas deste
estudo foi classificada em pele escura e pele clara e, também, considerando-se
a característica tempo para pigmentar sob exposição solar. Não se observou
associação entre níveis de 25(OH)D e coloração da pele, tanto em 2015 quanto
em 2016, mesmo quando se considerou os valores de 25(OH)D do mês de
agosto de 2016, classificados como insuficientes/deficientes (75,0% vs 73,3%;
p = 1,00). Segundo Cannell (2008), atletas com pele escura, pouca exposição
solar, maior adiposidade e vivendo em locais com latitude N entre 35° e 37°
graus necessitam de doses maiores de suplementação de vitamina D para
alcançar níveis de suficiência. Entretanto, essas variáveis não se aplicam aos
atletas deste estudo.
A utilização de vitamina D corre em paralelo com as demandas
fisiológicas e é razoável admitir que o atleta possa necessitar de uma
quantidade

maior

de

vitamina

D

para

assegurar

armazenamento

e

disponibilidade (HOLICK, 2005). Com base nessas premissas, Holick et al.
(2011), referem que dose de 50.000 UI/semana de vitamina D, durante oito
semanas, é suficiente para aumentar os níveis séricos na maioria dos
indivíduos. No presente estudo optou-se pela suplementação semanal de
50.000 UI durante o ano de 2015 e não suplementação em 2016. Embora a
dose de suplementação utilizada fosse suficiente para suprimir a variação
sazonal, os dados de 25(OH)D de agosto de 2015 levanta a questão se cada
atleta recebeu o suplemento vitamínico de acordo com o estabelecido no
protocolo do estudo ou se o produto farmacêutico utilizado é de qualidade
referenciada, pois, não houve o aumento significativo durante a suplementação
como ab initio se esperava. É razoável admitir que a aderência à
suplementação poderia não ter sido a desejada, haja vista que muitos
indivíduos demonstram aversão ao sabor do preparado medicinal utilizado
neste estudo. Outro aspecto para explicar a não observância de níveis
elevados durante a suplementação, poderia ser a inativação aumentada da
vitamina D em um indivíduo sob radiação solar adequada. De acordo com os
resultados, no ano da suplementação, não se observou diferença entre as
médias de janeiro e agosto de 2015, isto é, o colecalciferol utilizado foi efetivo
quando olhado em termos de variação sazonal, enquanto o mesmo não
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ocorreu em agosto de 2016 (sem suplementação) quando o nível de 25(OH)D
atingiu seu nadir.
De acordo com vários autores, atletas com deficiência de vitamina D
podem ser considerados uma população de risco aumentado para lesões
musculares e esqueléticas, diminuição de força muscular e menor desempenho
atlético (CEGLIA; HARRIS, 2013; MAROON et al., 2015; FISHMAN;
LOMBARDO; KHARRAZI, 2016). Rebolledo et al. (2017) relataram associação
entre baixos níveis de vitamina D e risco aumentado de lesão muscular,
sugerindo que a suplementação de vitamina D deva ser considerada para
prevenir/diminuir o risco de lesões. Num estudo prospectivo feito por Wyon et
al. (2015), em 22 atletas de alto nível de judô com insuficiência de vitamina D,
um único bolus de 150.000 UI de vitamina D mostrou aumento de força
isocinética

dos

músculos

quadríceps

e

isquiotibiais

no

8º

dia

de

suplementação, acompanhado de aumento de 34% dos níveis séricos de
vitamina D.
Neste estudo, as lesões musculares observadas em 14 atletas,
totalizaram 47 ocorrências nas duas temporadas; em 2015 o número de atletas
afetados foi nove; em 2016, 11 atletas apresentaram lesão muscular; destes,
seis já tinham apresentado lesão em 2015. Das 47 lesões musculares
registradas ao longo das duas temporadas, uma lesão ocorreu em sete atletas;
duas lesões em três atletas; três lesões em um atleta e quatro lesões ou mais
em três atletas (Tabela 6). A repetição das lesões em alguns atletas pode ser
atribuída a vários fatores, tais como idade do atleta, tempo de prática esportiva,
sobrecarga muscular, microlesões musculares repetitivas, alta precoce do
departamento médico e tensão emocional que envolve o esporte profissional.
É sabido que entre os times da Divisão A da Confederação Brasileira de
Futebol

o

número

de

lesões

musculares

entre

os

atletas

cresce

significativamente na segunda metade da temporada (WEINECK, 2000; GIZA
et al., 2005). Entretanto, neste estudo não se configurou prevalência de lesões
musculares no segundo semestre das duas temporadas, possivelmente devido
ao pequeno número de atletas estudados.
Segundo Pollock et al. (2014), as lesões musculares correspondem a
30% de todas as lesões que ocorrem no futebol. Neste estudo, vários aspectos
sobre lesão muscular merecem ser salientados. A incidência foi maior entre os

60
jogadores que atuam nas posições de meio de campo e atacante,
independente se houve ou não suplementação de vitamina D, como mostrado
no Gráfico 12. Quando se analisa a distribuição das lesões ao longo das duas
temporadas (Gráfico 13), verifica-se no ano de 2015 uma distribuição bimodal
ao passo que em 2016 as lesões musculares se distribuíram de forma
homogênea com um pico no mês de outubro; nas duas temporadas observouse preponderância de lesões grau I, sem diferença significativa (Tabela 7).
Observou-se que as lesões musculares acometeram principalmente os
membros inferiores e os grupos musculares mais afetados foram os
isquiotibiais e adutores em 2016 (Gráfico 14). Dados semelhantes aos deste
estudo foram reportados por Agel et al. (2007); Ribeiro et al. (2007) e Goulart et
al. (2008), que referem que existe maior propensão para lesões de membros
inferiores. Outro aspecto observado foi a maior incidência de lesão no membro
dominante no ano de 2015 enquanto que em 2016 as lesões entre membro
dominante e não dominante não foi diferente (Tabela 8). A análise estatística
indicou que há evidência para distribuição diferente de lesão no membro
inferior afetado entre os dois anos (p = 0,02), porém não se caracterizando
relação causa efeito com a suplementação de vitamina D. Em relação ao
momento da ocorrência de lesão, a distribuição, neste estudo, foi semelhante
em atividades de treino e competição. Segundo Agel et al. (2007), a maioria
das lesões ocorre durante os jogos, com risco quatro vezes maior em relação
aos treinos, enquanto, Arena e Carazzato (2007) descrevem que as lesões são
mais comuns durante os treinos.
As lesões são responsáveis por alto índice de afastamento de jogos e
treinamentos, além dos prejuízos financeiros tanto para os atletas como para
os clubes (FONSECA et al., 2007), além da redução do desempenho atlético.
O tempo de permanência do atleta lesionado no Departamento Médico tem
relação com o grau de lesão (BARROSO; THIELE, 2011; ASTUR et al., 2014).
A propósito, neste estudo, as atletas permaneceram no Departamento Médico,
em mediana por 3 dias, variando de 1 a 27 dias e o tempo de permanência, foi
significativamente menor para as lesões grau I, como era esperado, tanto em
2015 quanto em 2016.
Neste estudo não se encontrou associação entre nível de 25(OH)D e
lesão muscular nos quatro semestres analisados, bem como entre atletas
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classificados como com suficiência ou insuficiência de vitamina D (p = 0,30).
Uma hipótese para explicar estes achados poderia ser o nível de 25(OH)D
atingido com a suplementação. Dados semelhantes ao deste estudo foram
reportados por Książek et al. (2016), os quais observaram níveis diminuídos de
25(OH)D em 74,4% de jogadores profissionais de futebol, porém não
encontraram correlação entre níveis de vitamina D e torque máximo e absorção
de volume de oxigênio máximo.

62
6. CONCLUSÃO

a) Os valores de 25(OH)D de 2015 configuram ausência de variação
sazonal, confirmando o efeito da suplementação de vitamina D, enquanto em
2016, ano sem suplementação, ocorreu variação sazonal;
b) Não foi útil a dosagem de 25(OH)D para atletas de futebol
profissional, saudáveis, com alimentação adequada e exposição reiterada à
radiação solar, com o intuito de suplementação de vitamina para prevenir
lesões musculares;
c) Os valores de 25(OH)D em atletas de futebol, considerados aptos
para o exercício profissional com base numa extensa série de exames do
protocolo ao qual são submetidos, devem ser revistos, isto é, o conceito de
insuficiência (20 a 30 ng/mL) não se aplica aos mesmos;
d) A incidência de lesões musculares de membro dominante e não
dominante em 2015 foi diferente daquela observada em 2016.
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7. LIMITAÇÃO DO ESTUDO

a) O constante processo de admissão e rescisão contratual ao longo da
pesquisa reduziu o número de atletas que se pretendia avaliar;
b) Não existe consenso sobre qual o nível ideal de 25(OH)D de atletas
de futebol profissional;
c) Os métodos utilizados para dosar 25(OH)D provêm resultados
discordantes, tornando as ilações, baseadas nos valores obtidos, imprecisas;
d) Valores de PTH não dosados em concomitância com 25(OH)D e
cálcio total.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A despeito da existência de um número crescente de pesquisas sobre
vitamina D e prática esportiva, os dados disponíveis mostram resultados
controversos. As ações da vitamina D sobre a fisiologia muscular em geral e no
atleta em particular ainda merecem estudos mais aprofundados.
Alguns questionamentos devem ser considerados:
a) Deve-se subministrar vitamina D para que se obtenha um nível acima
de 30 ng/mL como proposto por vários autores?
b) Que benefícios podem ser alcançados com a suplementação de
vitamina D, além daquela que sua pele sintetiza por exposição adequada aos
raios solares (como no caso dos atletas deste estudo)?
c) Um atleta saudável tem um nível próprio de 25(OH)D ou o atleta tem
que ter um nível preestabelecido de normalidade ainda que esteja na plenitude
de sua saúde?
d) Ainda que por diletantismo, se proceda à dosagem de 25(OH)D de um
atleta totalmente saudável – se não, ele não estaria em atividade profissional, e
se obtém um valor de 21 ng/mL, pode o médico confiar irremovivelmente
naquele valor, ou deve repetir a dosagem em outro laboratório?
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Por favor, leia com atenção as informações contidas abaixo antes de assinar
concordando em participar desse estudo.

a) Você, atleta de futebol do Clube Atlético Paranaense, está sendo convidado
a participar de um estudo intitulado “EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM
VITAMINA D SOBRE A INCIDÊNCIA DE LESÕES MUSCULARES EM
ATLETAS DE FUTEBOL“. É através das pesquisas clínicas que ocorrem os
avanços importantes em todas as áreas, e sua participação é fundamental.
b) O objetivo desta pesquisa é comparar a incidência de lesões musculares em
atletas profissionais com e sem suplementação de vitamina D.

c) Caso você participe da pesquisa, será necessário avaliação antropométrica
(peso e estatura), análise da composição corpórea (massa gorda e massa
magra) no início e final do estudo, pelo método de densitometria por dupla
emissão de raios X (DXA). As amostras de sangue e urina serão coletadas por
técnicos (profissionais de enfermagem) do Laboratório de Análises Clínicas do
Hospital Nossa Senhora das Graças. Das amostras de sangue, uma fração de
02 mL de soro, será guardada em freezer (temperatura de - 20º Celsius) para
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ser analisada novamente quanto à concentração de 25-OH-vitamina D. Depois
dessa análise o soro será descartado em lixo hospitalar.

d) Para tanto você deverá comparecer no Departamento Médico do Clube
Atlético Paranaense, nas datas e horários previamente agendados, para a
realização das coletas sanguíneas, avaliações antropométrica e composição
corpórea.

e) Os riscos que envolvem a sua participação se referem ao atleta de alto
rendimento, de acordo com a rotina de treinamentos/jogos, por isso, será
acompanhado por profissionais de distintas áreas. E poderá sentir um leve
desconforto no braço em decorrência das coletas de sangue intravenosas.
Para os atletas profissionais a suplementação com vitamina D, (≈50.000
UI/semana) não se acompanha de efeitos adversos.

f) Contudo os benefícios esperados são prevenir e/ou minimizar suas lesões
musculares e proporcionar a melhora do seu rendimento.

g) Sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de recusar
ou aceitar a participar e retirar seu consentimento a qualquer momento.
h) As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelos
médicos que executam a pesquisa e pelas autoridades legais. No entanto, se
qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito
sob forma codificada, para que a confidencialidade seja mantida.
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i) Os pesquisadores, Prof. Dr. Luiz de Lacerda Filho, professor adjunto do
Departamento de Endocrinologia Pediátrica da Universidade Federal do
Paraná, e sua aluna de doutorado Fisioterapeuta Marilza Modesto são os
responsáveis pela coleta de dados e poderão esclarecer eventuais dúvidas a
respeito desta pesquisa. Poderão ser contatados de segunda à sexta das 8:00
às 12:00h na Unidade de Endocrinologia Pediátrica na rua Padre Camargo,
250 e nos telefones 99258286 (Marilza) e 32042300 (Dr. Lacerda). Contato via
e-mail para: fisiomarilzamodesto@gmail.com e llacerda@ufpr.br.

j) Você poderá requerer quaisquer informações referentes a este estudo, antes,
durante e depois do mesmo.

k) Todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de
sua responsabilidade.

l) Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em
dinheiro.

m) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá o seu nome, e sim
um código.
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Eu,____________________________________________li o texto acima e
compreendi a natureza e objetivo do estudo no qual fui convidado a participar.
A explicação que recebi menciona os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi
que sou livre para interromper a minha participação no estudo a qualquer
momento sem justificar minha decisão. Eu entendi o que não posso fazer
durante o estudo e sei que qualquer problema relacionado ao estudo será
tratado sem custos para mim.
Eu concordo, voluntariamente, em participar deste estudo.
________________________________
Assinatura do Atleta
RG:
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e
Esclarecido do representante legal para a participação neste estudo.
____________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável
Marilza Modesto
RG: 6046374-3
_________________________________
Assinatura do Orientador
Dr. Luiz de Lacerda Filho
RG:373225-8
Curitiba, ____ de ________________ de 2015.

o

Rua: General Carneiro, 181 - 14 . andar - Alto da Glória - Curitiba - PR - CEP 80060-900
Coordenação - Profa. Rosana Marques Pereira - (041) 3360-1863 - e-mail: rosanpe@uol.com.br
Secretaria Clara Lara (041) 3360-7980 - e-mail: clara.lara@ufpr.br
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