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Introdução: A vitamina D tem seu papel conhecido na literatura científica, ultima-

mente, o conhecimento de suas ações imunomoduladoras e endócrinas são cres-

centes. A ação endócrina ainda apresenta grande discussão no meio acadêmico, 

principalmente sobre sua relação com a obesidade no público infanto juvenil, sen-

do dessa forma utilizada como preditor de saúde nesse público. Logo, o objetivo 

desta revisão é avaliar qual a relação entre aptidão física e vitamina D.  Fundo: Evi-

denciar relação entre os níveis de vitamina D e aptidão física em crianças e ado-

lescentes. Métodos e análises: Pesquisaremos nas Bases de dados: MEDLINE (via Pu-

bMed), EMBASE (via ScienceDirect), Scopus, EBSCO, Cochrane e Google Schoolar, 

as quais foram pesquisadas desde o início do banco de dados até fevereiro de 

2021. Dois revisores farão uma triagem independente dos títulos e resumos dos 

artigos recuperados e extrairão os dados incluídos. Para cada estudo incluído, 

avaliaremos e estimaremos a evidência de viés de significância (cochrane). As 

evidências de cada estudo serão classificadas de acordo com critérios pré-

especificados. A qualidade metodológica de cada estudo incluído utilizando os 

critérios da Joana Briggs Toll (JBI). E se os dados demonstrarem se homogênios será 

constituída uma meta-análise (Review Manager 5.4). 

Número de registro PROSPERO 2020 CRD42020159043. 

 

 Criança, Vitamina D, Aptidão Física, Adolescentes. 

 

. Introduction: Vitamin D has a known role in the scientific 

literature, lately, the knowledge of its immunomodulatory and endocrine actions is 

increasing. The endocrine action still presents a great discussion in the academic 
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environment, mainly about its relationship with obesity in the juvenile public, being 

used in this way as a health predictor in this public. Therefore, the objective of this 

review is to assess the relationship between physical fitness and vitamin D. Back-

ground: To show the relationship between vitamin D levels and physical fitness in 

children and adolescents. Methods and analyzes: We will search the databases: 

MEDLINE (via PubMed), EMBASE (via ScienceDirect), Scopus, EBSCO, Cochrane and 

Google Schoolar, which were searched from the beginning of the database until 

February 2021. Two reviewers will do an independent screening of the titles and ab-

stracts of the retrieved articles and will extract the included data. For each study 

included, we will evaluate and estimate the evidence of significance bias 

(cochrane). The evidence for each study will be classified according to pre-

specified criteria. The methodological quality of each study included using the crite-

ria of Joana Briggs Toll (JBI). And if the data demonstrates whether homogeneous, a 

meta-analysis will be created (Review Manager 5.4). 

 
Registration number PROSPERO 2020 CRD42020159043. 

: Child, Vitamin D, Physical Fitness, Adolescents. 

 

A vitamina D é um hormônio es-

sencial na regulação do metabolismo 

do cálcio e do fósforo e desempenha 

um papel fundamental na saúde ós-

sea e aptidão física do indivíduo. Evi-

dências emergentes nos últimos anos 

sugerem que a vitamina D também 

exerce uma variedade de ações fisio-

lógicas extra-esqueléticas, embora 

suas consequências clínicas ainda 

sejam debatidas, como a obesidade 

por exemplo (Blakeley et al. 2018; Val-

tueña et al. 2013). 

Estudos avaliaram o status da vi-

tamina D na infância e, juntos, mostra-

ram hipovitaminose D generalizada 

em todo o mundo, alguns estudos in-

cluíram grandes séries direcionadas 

ao grupo etário pediátrico desde a 

infância até a idade adulta jovem 

considera se que a aptidão física con-

tribui para os índices de vitamina D 

(Bjarnadottir et al. 2015; Jiménez-

Pavón et al. 2014;. Narchi, H. et al. 

2015). Os estudos de Pesquisa Nacio-

nal de Saúde e Nutrição dos EUA 

(NHANES) examinaram milhares de 

crianças e adolescentes americanos, 

esta pesquisa longitudinal relatou uma 

visão confiável dos níveis de vitamina 

D na referida população. 

Estão disponíveis dados mais limi-

tados na população pediátrica euro-

peia. Além disso, alguns autores foca-

ram sua atenção no status da vitami-

na D durante a adolescência, suge-

rindo que as autoridades de saúde 

pública promovam campanhas apro-

priadas para prevenir a hipovitamino-

se D em adolescentes (González-Gross 
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et al. 2012; Calvo MS et al. 2017). No 

entanto, deve-se considerar que 

comparar dados de diferentes estudos 

nem sempre é adequado, uma vez 

que as características dos pacientes 

inscritos como idade, sexo, raça / et-

nia, aptidão física e prevalência de 

obesidade, ou outras variáveis afeta-

rão os níveis da vitamina D, em parti-

cular temos a latitude e a estação do 

ano (Carson et al. 2015). 

 

Devido à sua interação amplia-

da no sistema imunológico, vitamina D 

tem sido utilizada como referência de 

saúde em crianças e adolescentes, 

bem como a aptidão física, ambos 

atuando como: mediadores proteto-

res do endotélio vascular, tecido en-

dócrino, diferenciação do tecido pe-

rivascular (PVAT), contribuem também 

para a regulação dos níveis de glice-

mia e como um estimulante endócrino 

para a paratireoide (Alghadir et al. 

2018; Jiménez-Pavón et al. 2014). Por-

tanto, o objetivo desta revisão será 

avaliar qual a relação entre aptidão 

física e vitamina D. 

 

Este protocolo seguiu a diretriz 

dos Itens de Relatório Preferidos 

para Revisão Sistemática e 

Protocolos de Meta-Análise 

(PRISMA-P). 

Esta revisão sistemática enfo-

cou a questão de pesquisa: Qual a 

relação entre aptidão física e vi-

tamina D? Será conduzida de 

abril/2021 a julho/2021, com base 

nas recomendações dos itens de 

relatório preferidos para revisões 

sistemáticas e meta-análises 

(PRISMA) (Shamseer L et al., 2015) e 

registrados no PROSPERO 

CRD42020159043. 

 

Foram utilizados os Bancos de 

dados PubMed, Science Direct Data-

base, Scopus Database, Ebsco Infor-

mation Service, Cochrane Library e 

Goole Schoolar. Os descritores combi-

nados a seguir foram combinados 

com os cabeçalhos de assuntos mé-

dicos (MeSH): “(Child OR Preschool OR 

Children) AND (Physical Fitness OR 

Cardiorespiratory Fitness) AND (Vitamin 

D OR Cholecalciferol OR Hydroxycho-

lecalciferol OR Ergocalciferol OR 25-

Hydroxyvitamin D OR Dihydrotachysfe-

rol). Também pesquisaremos listas de 

referência de estudos e revisões 

relevantes e pesquisaremos 

manualmente a literatura cinzenta, 

como registros de estudos. Estudos 

relativos aos efeitos dos programas de 

aptidão física em crianças serão 

incluídos nesta revisão sistemática, 

bem como ensaios clínicos 

randomizados (RCTs), ensaios clínicos 

controlados (CCTs), comparativos 

prospectivos e retrospectivos estudos 

de coorte, ensaios de cluster, estudos 

transversais e estudos observacionais. 

As informações detalhadas da 
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estratégia de busca PubMed são 

apresentadas em figura 1. 

 

Estudos relevantes, incluindo RCTs, 

CCTs, estudos de coorte comparativos 

prospectivos e retrospectivos, ensaios 

de cluster, estudos transversais e 

estudos observacionais serão incluídos 

nesta revisão sistemática e meta-

análise. Tentamos pesquisar o maior 

número possível de estudos devido à 

ausência de pesquisas originais sobre 

vitamina D e aptidão física. 

 

Foram incluídos crianças e adolescen-

tes, com idades compreendidas de 09 

a 17 anos, sendo brancos, negros e 

não índios, sem limites de gênero. Se-

rão excluídos da pesquisa, estudos 

com animais, livros, capítulos de livros, 

monogramas, dissertações, teses, arti-

gos de revisão de literatura, estudos 

de caso ou resumos; estudos publica-

dos com adultos, idosos, mulheres 

grávidas; crianças ou adolescentes 

com doenças autoimunes, genéticas 

e neuropsiquiátricas. 

 

O desfecho primário inclui: níveis 

de vitamina D e os desfechos se-

cundários incluirão: aptidão cardi-

orrespiratória, níveis de atividade 

física, cálcio sérico, BMI (Body Mass 

Index) e exposição ao solar. 

 

Foi definido um protocolo de pesquisa 

para identificação e seleção dos es-

tudos (Figura1). A busca nas bases de 

dados e a seleção dos títulos, resumos 

e artigos foram realizadas por dois 

pesquisadores de forma independen-

te, considerando os critérios de inclu-

são e exclusão. Em caso de divergên-

cia entre os pesquisadores, um tercei-

ro revisor foi consultado nas reuniões 

de consenso. Todas as etapas da revi-

são do sistema foram realizadas ma-

nualmente. O processo de seleção do 

estudo é demonstrado em um 

fluxograma PRISMA figura 1 

 

Um formulário padronizado será 

utilizado por dois revisores para extrair 

os dados de forma independente, e 

as discordâncias entre eles devem ser 

resolvidas com o auxílio de um terceiro 

revisor. As informações detalhadas de 

extração são as seguintes: primeiro 

autor, ano de publicação, país de 

publicação, desenho do estudo, 

características da amostra, número de 

participantes, desfechos e resultados. 

Faremos o possível para entrar em 

contato com os autores 

correspondentes dos estudos por e-

mail para tratar dos dados ausentes. 
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PRISMA 2009 Flow Diagram 
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Busca eletrônica nas databases: PubMed, Science 

Direct, Scopus, Ebsco e Cochrane. 

 (n =?) 

Registros adicionais identificados por outras 

fontes 

 

(n =? ) 

Artigos selecionados após exclusão por duplicidade 

 

(n =?  ) 

Artigos selecionados 

(n = ?  ) 

Artigos excluídos 

(n = ? ) 

Artigos completos avaliados como 

elegíveis (n = ?  ) 

 

Artigos comletos excluídos 

com respectivas razões 

(n =? ) 

Estudos inclusos com Qualidade 

metodológica 

(n =?) 

Artigos incluídos na revisão 

sistemática e  meta-análise 

(n =  ? ) 

 

Figura 1 Prisma Flow 

 From:  Moher D, Liberti A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group (2009). Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med 6(7): e1000097. 

doi:10.1371/journal.pmed1000097. For more information, visit www.prisma-statement.org 
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A ferramenta de risco de viés 

Cochrane (Cochrane, 2019) com itens 

de geração de: sequência aleatória, 

ocultação de alocação, 

mascaramento, dados de resultados 

incompletos, relatórios seletivos e 

outros vieses serão usados para avaliar 

a qualidade dos estudos incluídos. 

Caso contrário, a Joana Briggs (JBI) 

(Aromataris E, Munn Z, 2020), que inclui 

a consideração da seleção do 

paciente, comparabilidade do estudo 

e avaliação dos resultados, será 

usada para  

avaliar a qualidade dos estudos 

não randomizados. Precisamos 

selecionar uma escala adequada de 

acordo com os tipos de estudos 

incluídos. 

 

O software Review Manager 

V.5.4 (Cochrane, 2019) será usado 

para conduzir esta meta-análise. 

As medidas de efeito foram defini-

das como: razão de prevalência 

ou odds ratio e respectivos interva-

los de confiança. Em estudos longi-

tudinais: risco relativo ou odds ratio 

e 

 respectivos intervalos de con-

fiança, tendo como base as alte-

rações nos níveis da relação entre 

aptidão física e vitamina D. Todos 

esses dados terão como intervalo 

confiança de 95%. 

 

Tendo em conta a possibilidade da 

ausência de dados e/ou necessidade 

de obter mais informações sobre os 

estudos, entraremos em contato com 

o autor corresponde por e-mail, e ca-

so a inquietação persistir analisaremos 

os dados existentes presumindo-os 

como perdidos. 

 

A heterogeneidade foi avaliada 

pelo teste Q e estatística I2 com Re-

vMan 5.4 (Cochrane, 2019). Parâme-

tros para quantificar a heterogenei-

dade na pesquisa: 

0% – 30% – não importante 

31% – 60% – Heterogeneidade mode-

rada 

61% – 80% – Heterogeneidade subs-

tancial 

81% – 100% – Heterogeneidade consi-

derável 

 

Foi avaliado utilizando a cria-

ção de gráficos de funil, conside-

rando que, um gráfico de funil si-

métrico indica um baixo risco de 

viés, enquanto um gráfico de funil 

assimétrico indica um alto risco de 

viés. 
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A Meta-análise e análise descritiva 

será conduzida de acordo com o mé-

todo de intervenção presente em ca-

da artigo, método de mensuração e 

nível de heterogeneidade.  

 

Não há definição de subgrupos na 

estratégia de pesquisa, sendo aplicá-

vel à infância de 09 a 17 anos, de 

ambos os sexos 

 

Considerando que o status de vi-

tamina D e aptidão cardiorrespiratória 

estão associados em crianças e ado-

lescentes (Blakeley et al. 2018; Carson 

et al. al. 2015), é necessário saber mais 

sobre sua relação com a vitamina D.  

A suficiência de vitamina D e a 

ingestão adequada de cálcio são 

necessárias para a saúde óssea. A 

deficiência ou insuficiência de vitami-

na D pode afetar negativamente a 

mineralização óssea na infância. Além 

do efeito no osso, estudos mostram 

um efeito direto e indireto da vitamina 

D no músculo, consequente a aptidão 

física da criança ou do adolescente 

(Bjarnadottir et al. 2015).  

A adolescência é um período de 

transição da maturação para o de-

senvolvimento musculoesquelético, 

que pode ser otimizado por meio de 

uma alimentação saudável e sua ap-

tidão física. Jara Valtuenã et al. 

(2013), sugeriram que existem associ-

ações positivas entre as concentra-

ções de vitamina D e fatores de estilo 

de vida saudável, incluindo aptidão 

física, índice de massa corpórea, sen-

do independente do sexo, maturação 

sexual e altura (Blakeley et al. 2018). 

Dessa forma, é imprescindível mais 

robustez em relação ao número de 

evidências nessa temática, fato esse 

que realça a importância dessa revi-

são. 

 

Os autores são gratos aos acadêmi-

cos do Curso de Medicina da Univer-

sidade Federal do Amazonas: Clara 

Pinheiro Martins e Henrique Bacellar 

de Farias. 

 

Este artigo é inédito e, portanto, não 

está sendo considerado para qual-

quer outra publicação. Os autores e 

revisores não relataram qualquer con-

flito de interesse durante a sua avali-

ação. Logo, a Revista Scientia Ama-

zonia detém os direitos autorais, tem a 

aprovação e a permissão dos autores 

para divulgação, deste artigo, por 

meio eletrônico.  
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