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RESUMO 

A fim de comparar a produção de Vitamina D em diferentes latitudes do Brasil, 

realizou-se este experimento in vitro, expondo à luz solar ampolas de vidro 

contendo precursor de vitamina D (7-dehidrocolesterol). Este modelo simula a 

produção cutânea humana de vitamina D. Esta pesquisa foi executada 

concomitantemente em Fortaleza (latitude 3.7°S, 38.5°W, 27 m - LAT 3°S) e em 

São Paulo (23.5°S, 46.6°W, 760 m - LAT 23°S), expondo as ampolas ao sol a 

cada 1 hora, entre 07h e 17h, 1 dia por mês, ao longo de um ano. As ampolas 

expostas e posteriormente guardadas protegidas do sol tiveram seu conteúdo 

analisado por cromatografia de alta performance (HPLC) no Laboratório de 

pesquisa em vitamina D, pele e ossos na Escola Médica da Universidade de 

Boston. Foi calculada a porcentagem de conversão do precursor em vitamina D e 

em derivados inativos. A análise dos resultados obtidos demonstrou maior 

variação sazonal da produção de vitamina D na LAT 23°S, enquanto na LAT 3°S 

a produção foi 19,7% maior e mais estável ao longo de um ano. A produção 

correspondente ao início de conversão de Vitamina D na pele humana pode ser 

identificada a partir das 08 h na LAT 3°S durante todo o ano. Entretanto, durante 

os meses de inverno na LAT 23°S, a produção de Vitamina D foi bem menor e 

iniciou-se apenas após as 10 hs. A presença de nebulosidade prejudicou 

sensivelmente a formação da Vitamina D em ambas latitudes, mesmo nos meses 

de verão. Durante os meses quentes de novembro, dezembro e janeiro 2012/13, 

houve uma redução na eficiência da produção de vitamina D, principalmente na 

LAT 23°S, em concordância com relatos meteorológicos de alta nebulosidade no 

período. O experimento foi repetido em 2014/15, quando houve menos 

nebulosidade, demonstrando níveis significativamente maiores de vitamina D na 

LAT 23°S. Concluindo, a latitude, estação do ano, hora do dia, incidência da 

radiação ultravioleta B e nebulosidade influenciaram fortemente a fotoconversão 

de Vitamina D in vitro, produzindo diferenças regionais importantes. Em um país 

continental como o Brasil, isto deve se refletir nas concentrações plasmáticas da 

população, sugerindo que recomendações de exposição solar devem ser 

particularizadas de acordo as condições geográficas.  

 



  

 xiii 

Palavras-chave: Vitamina D, luz solar, fotossíntese, radiação ultravioleta, latitude, 
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ABSTRACT 

In order to compare the production of Vitamin D in different latitudes in Brazil, this 

in vitro experiment was carried out exposing glass ampoules containing vitamin D 

precursor (7-dehydrocholesterol) to sunlight. This model simulates human 

cutaneous production of vitamin D. This research was conducted concurrently in 

Fortaleza (latitude 3.7°S, 38.5°W, 27 m - LAT 3°S) and in São Paulo (23.5°S, 

46.6°W, 760 m - LAT 23°S), exposing the ampoules to sunlight hourly from 7 a.m. 

to 5 p.m., one day per month, over a year. Following exposure, the vials had their 

content analyzed via High Performance Liquid Chromatography (HPLC) at the 

Vitamin D, Skin and Bone Research Laboratory at Boston University School of 

Medicine, which calculated the percentage conversion of 7-DHC to vitamin D3 

and inactive derivatives. 

The analysis of the results obtained showed a greater seasonal variation in 

vitamin D production in LAT 23°S, while in LAT3°S the production was 19.7% 

higher and more stable over a year. The production corresponding to the 

beginning of conversion of Vitamin D in human skin could be detectable from 8 

am on LAT 3°S throughout the year. However, during the winter months at LAT 

23 ° S, the production of Vitamin D was much lower and started only after 10 am. 

The presence of cloudiness significantly impaired the formation of Vitamin D in 

both latitudes, even in summer months. During the warmer months of November, 

December and January 2012/13, there was a reduction in the efficiency of vitamin 

D production, mainly in LAT 23°S, in accordance with high cloud weather reports 

in the period. The experiment was repeated in 2014/15, when there was less 

cloudiness, showing significantly higher levels of vitamin D in LAT 23°S. In 

conclusion, latitude, season, time of day, incidence of ultraviolet B radiation and 

cloudiness strongly influenced Vitamin D photoconversion in vitro, outlining 

important regional differences. In a continental country like Brazil, this should 

reflect in population mean plasma 25(OH)D concentrations, suggesting that sun 

exposure recommendations should be particularized according to geographical 

conditions.   

 

Keywords: Vitamin D, sunlight, photoconversion, UV-B, latitude, solar zenith angle. 
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CAPÍTULO 1 -  1. INTRODUÇÃO 

1.1- DEFINIÇÃO - VITAMINA D 

 

O nome vitamina D foi cunhado no início do século XX ao princípio que está 

presente no óleo de fígado de bacalhau e que pode curar ou prevenir o raquitismo, 

doença que cursa com defeito na mineralização, fraqueza e deformidade dos ossos, 

especialmente em crianças em crescimento que não recebem sol suficiente. Reconhece-

se que o termo hormônio seria mais adequado [1], pois, juntamente com o paratormônio 

(PTH), age como importante regulador do metabolismo do cálcio e fósforo, além de 

necessitar de receptor esteroide para executar suas funções. De certa forma, sua síntese 

representa uma relíquia dos tempos primitivos, quando muitas substâncias orgânicas 

essenciais para geração de material vivo eram formadas sob influência de radiação 

através da combinação de reações fotoquímicas e térmicas.  

A vitamina D apresenta-se em duas formas: Vitamina D2 ou ergocalciferol (Fig. 1) e 

Vitamina D3 ou colecalciferol (Fig. 2). A vitamina D2 é obtida da radiação ultravioleta (UV) 

do ergosterol e é encontrada naturalmente em cogumelos expostos ao sol. A vitamina D3 

é sintetizada na pele e está presente em peixes como salmão, atum, cavala e arenque e, 

em pequenas  quantidades, no leite, ovo e queijo. Tanto a vitamina D2 quanto a D3 são 

usadas para fortificação de alimentos em alguns países e em suplementos de vitamina D. 

No Brasil, até o momento, apenas colecalciferol (vitamina D3) está disponível para 

suplementação.  

 Fig. 1 Ergocalciferol   Fig. 2 Colecalciferol 
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1.2- FOTOBIOLOGIA  

 

Colecalciferol (vitamina D3) é formada na pele de maneira não enzimática, através 

da irradiação UV do pró-hormônio 7-dehidrocolesterol (7-DHC), um intermediário do 

colesterol que se acumula na pele, em especial no estrato basal e no estrato espinhoso.  

Em idosos, as concentrações de 7-DHC na epiderme estão reduzidas, o que pode 

comprometer em até 70% a capacidade de síntese de colecalciferol endógeno em 

comparação a jovens adultos [2].  

A absorção de um quantum de luz transforma a molécula de 7-DHC em uma forma 

excitada, que pode sofrer a abertura do anel B do ciclohexadieno para produzir o derivado 

Z-hexatrieno, pré-vitamina D (preD) [1].  

A capacidade de absorver luz e sofrer isomerização fotoquímica reside no sistema 

de dupla ligação conjugada do anel B do 7-DHC, que, de acordo com a expectativa 

teórica, apresenta uma forte absorção entre os comprimentos de onda 250 e 310nm, com 

pico de fotólise em 296,5nm. Para fins práticos, a faixa de radiação solar efetiva é a faixa 

UVB, entre 290nm (menor comprimento de onda a transpor o ozônio) e 315nm. A 310nm, 

no entanto, o rendimento de preD é de apenas 1% do produzido a 296,5nm. A preD sofre 

isomerização térmica para vitamina D, ou colecalciferol.   

 

Figura 3. Fotólise da Vitamina D 

 

1.3- METABOLIZAÇÃO 

 

A vitamina D (D2 ou D3) ingerida é incorporada aos quilomícrons, que são 
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absorvidos pelo sistema linfático e então transportados ao sangue venoso. A vitamina D 

vinda da pele parece durar o dobro do tempo no sangue em comparação com a vitamina 

D ingerida [3]. Após sua produção cutânea ou ingestão, sofre hidroxilação no fígado e em 

outros órgãos pela 25-hidroxilase (25-OHase) para produzir 25-hidroxivitamina D ou 

25(OH)D, que é a forma circulante que reflete o status de vitamina D de um indivíduo [4]. 

Esta também é a forma de armazenamento de vitamina D, e o estoque de vitamina D nos 

tecidos adiposo e muscular esquelético podem prover 2 e possivelmente mais meses de 

vitamina D na ausência de exposição adicional à UVB ou de ingestão na dieta [5]. A 

segunda hidroxilação ocorre predominantemente nos rins, através da enzima 1-alfa-

hidroxilase (CYP27B1), sob estímulo do hormônio da paratiroide (PTH), para transformar-

se na forma circulante ativa, a 1,25-diidroxivitamina D [1,25(OH)2 D] ou calcitriol [4]. 

Também presente nos rins, a enzima 24,25-hidroxilase (CYP24A1) produz o principal 

produto do catabolismo da vitamina D, 24,25(OH)2D, cujas concentrações se 

correlacionam fortemente com os níveis de 25(OH)D [6]. Por outro lado, a 1-alfa 

hidroxilase é inibida pelo próprio calcitriol e pelo FGF-23, que estimulam a atividade de 

uma outra enzima, a 24-hidroxilase, responsável pela inativação da Vitamina D.  

A enzima 1-alfa-hidroxilase foi identificada em várias outras células do organismo, 

onde a conversão ocorre para ações parácrinas e autócrinas, conforme necessidade e 

sob diferentes controles locais [7].  

A vitamina D ativa, por sua vez, interage com seu receptor nuclear, presente no 

intestino delgado, rins, e em outros tecidos. O complexo hormônio-receptor acopla-se a 

uma sequência específica do DNA nos seus genes-alvos, denominada vitamin D 

response element (VDRE) [8]. 1,25(OH)2 D estimula absorção intestinal ativa de cálcio; 

sem vitamina D, somente 10 a 15% do cálcio dietético e cerca de 60% do fósforo são 

absorvidos. Suficiência de vitamina D aumenta absorção de cálcio e fósforo em 30-40% e 

80%, respectivamente [9]. 1,25(OH)2 D interage com seu receptor no osteoblasto para 

estimular a expressão do ligante do receptor ativador do fator nuclear κB, que interage 

com seu receptor para induzir monócitos imaturos a se tornarem osteoclastos maduros, 

que dissolvem a matriz e mobilizam cálcio e outros minerais do esqueleto [9][10]. No rim, 

1,25(OH)2 D estimula reabsorção de cálcio do filtrado glomerular.  

A enzima responsável por converter 25(OH) vitamina D em 1,25(OH)2 vitamina D, 

1-hidroxilase (CYP27B1), é também expressa em uma variedade de sítios extrarrenais, 

como células endoteliais, células beta pancreáticas e do sistema imune. A regulação da 

CYP27B1 nos tecidos não renais geralmente difere da expressa nos rins e pode ser mais 
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substrato-dependente. Isto levou ao conceito de que a manutenção de níveis adequados 

de 25(OH)D no sangue é necessária para a regulação pela vitamina D de um grande 

número de funções fisiológicas além das ações clássicas osteometabólicas [11].   

 

1.4- IMPORTÂNCIA DA VITAMINA D  

 

Suficiência de vitamina D é essencial para manter boa saúde musculoesquelética 

como também pode ter influência em diversos outros mecanismos bioquímicos do corpo 

humano. Receptores de vitamina D (VDRs) são descritos na maioria dos tecidos, e não 

somente naqueles envolvidos nas ações clássicas da vitamina D (osso, intestino e rim). 

Centenas de genes são regulados pela ativação do VDR, sendo reportado que cerca de 

3% do genoma humano seja regulado direta ou indiretamente pelo sistema endócrino da 

vitamina D [12][13].  

A deficiência de vitamina D tem sido associada com diversas doenças crônicas 

[14], e alguns estudos epidemiológicos observacionais sugerem aumento do risco de 

infecções, cânceres e doenças autoimunes [15], o que fez aumentar o interesse em 

publicações sobre o tema, na busca de definir limiares de vitamina D para obtenção de 

efeitos benéficos.  

 Sendo os humanos seres diurnos, a exposição à luz fornece o estímulo primário 

ao relógio central no núcleo supraquiasmático (SCN) do hipotálamo e suprime a síntese 

de melatonina – hipnogênica - pela glândula pineal. Pessoas em sociedades 

industrializadas normalmente passam 88% do tempo em edifícios fechados, protegidos da 

luz natural. Consequentemente muitos não se beneficiam dos efeitos da luz natural sobre 

comportamento e fisiologia. Embora evidências consistentes relacionando status de 

vitamina D a morbidades sejam controversas, existem associações com alguns 

parâmetros de saúde. Sabe-se que o ciclo luz-escuro é o cronômetro primário de 

humanos, mas vitamina D influencia diretamente transcrição de clock genes in vitro, 

podendo atuar no ritmo circadiano. Associações negativas entre níveis de vitamina D e 

duração e eficiência do sono podem corroborar com esta afirmação, mas pode 

simplesmente refletir os efeitos benéficos da maior exposição à luz durante o dia para o 

sono em vez de efeitos da vitamina D no relógio molecular [16].    

Na situação recente de pandemia pelo SARS-COV-2, diversas sociedades médicas 

têm reforçado a importância de adequação da vitamina D, tendo em vista a limitação de 

tempo de exposição solar durante a quarentena, onde grande parte dos idosos, mais 
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propensos a desenvolver osteoporose, receberam a orientação de se manter em casa e, 

deste modo, limitando a obtenção de vitamina D pela exposição solar ao ar livre [17,18].  

 

1.5- VITAMINA D E COLORAÇÃO DA PELE  

 

Partindo de um ambiente marinho, rico em cálcio, para a terra, com menor 

concentração de cálcio disponível, os seres vivos passaram por diversas etapas de 

adaptação, dentre elas a necessidade de vitamina D para desenvolver esqueletos mais 

fortes para sustentar o corpo e garantir reprodução bem sucedida. Durante o processo de 

evolução humana, alguns estudiosos afirmam que a pigmentação se desenvolveu para 

prover proteção contra altos níveis de radiação como uma forma de evitar a degradação 

dos folatos e suas consequências. Não obstante estes mecanismos evolutivos de 

proteção à pele, há manutenção da fotoprodução de vitamina D. Esses autores, seguindo 

a teoria darwiniana de sobrevivência dos mais aptos, teorizam que os movimentos 

migratórios para regiões mais setentrionais do planeta acabaram por selecionar indivíduos 

com pele mais clara, justamente para sobreviverem à escassez do Sol e, assim, evitarem 

a deficiência grave de Vitamina D. E esta seria a explicação para esse espectro de 

tonalidades de pele na espécie humana [19,20]. Pele clara produz vitamina D em menor 

tempo que a escura. Muitos genes são responsáveis por mudanças na pele. Lo et al 

mostrou que pessoas com pele pigmentada requerem mais radiação UVB que as de pele 

clara para ter a mesma mudança nos níveis circulantes de 25(OH)vitamina D [21].  

De modo semelhante, o uso de filtros solares reduz capacidade de sintetizar 

vitamina D ao absorver fótons UVB antes de atingir 7-DHC [22]. Além da pigmentação 

cutânea, a fotoprodução de vitamina D depende também da idade [23].     

A exposição de braços e pernas a 0,5 MED, ou seja, à metade da dose mínima de 

radiação UV necessária para que ocorra avermelhamento da pele, por 5 a 15 minutos, 2 a 

3 vezes na semana, produz aproximadamente 3000 UI de vitamina D. Indivíduos com 

pele escura requerem exposição 3 a 5 vezes mais longa. Filtros solares com fator de 

proteção solar a partir de 8, preferencialmente de 30 ou mais, conseguem evitar a 

transmissão da radiação UVB e bloqueia a síntese de vitamina D em até 90%, se usado 

de forma adequada (>2mg/cm2). Porém, geralmente não se utiliza nesta quantidade, 

diminuindo assim o efeito negativo sobre a produção de vitamina D [24].  
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1.6- DOSAGEM SÉRICA DE VITAMINA D 

 

A dosagem de 25(OH)D, metabólito mais abundante, é o melhor indicador do 

estoque corporal de vitamina D. Mede-se vitamina D total, que pode sofrer interferência 

de alguns fatores. Medicações contraceptivas podem aumentar vitamina D total, mas, a 

exemplo do cortisol, não têm impacto na fração livre. E ainda, a variação inter-laboratorial 

das dosagens de 25(OH)D pode prejudicar comparações entre diferentes populações 

[25,26]. Até 20% da variação entre diferentes métodos pode ocorrer por inacurácia 

analítica e imprecisão, efeito matriz por lipemia e níveis variáveis da proteína ligadora de 

vitamina D (DBP) na amostra, dissociação variável e incompleta de DBP-25(OH)D, 

diferentes reatividades do ligante do ensaio para 25(OH)D2 e 25(OH)D3 e reações 

cruzadas, principalmente com epímero C3 e 24,25(OH)2D. O exame padrão-ouro para 

medida de 25(OH)D é a cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa em 

tandem (LC-MS/MS), que apresenta alta precisão e baixa interferência analítica, mas tem 

alto custo, necessidade de profissionais especializados para desenvolver e validar o 

método, e menos automação, requerendo mais trabalho e tempo para cada medida [6].    

DBP, a mais antiga proteína da família albuminoide geneticamente, possui um sítio 

único de ligação para todos os metabólitos da vitamina D e possui alta afinidade por 

25(OH)D e 1,25(OH)2 D, o que permite a existência de grande estoque de 25(OH)D 

circulante e previne e rápida deficiência de vitamina D quando a produção é 

comprometida. Devido à combinação de alta afinidade pelos metabólitos da vitamina D e 

grande concentração desta proteína, as concentrações livres de todos os metabólitos da 

vitamina D são extremamente baixas. Porém, em camundongos e em humanos sem DBP, 

as concentrações de 25(OH)D e 1,25(OH)2 D são muito baixas, mas suas frações livres 

no soro e nos tecidos são provavelmente normais, não prejudicando ação do sistema 

endócrino da vitamina D na expressão gênica nem na ação tecidual. Entretanto, há a 

necessidade de padronização de ensaios de DBP e validação de ensaio enzimático direto 

para 25(OH)D livre para avaliar seu potencial clínico [27].  

Não se recomenda screening universal para deficiência de vitamina D [28,29]. 

Conforme orientacão atual, deve-se realizar esta dosagem em grupos com risco de 

deficiência de vitamina D, agrupados nos seguintes mecanismos fisiopatológicos [6]:  

• produção insuficiente de vitamina D: idosos, pele de fototipo alto, barreiras físicas 

(vestimenta, vidros, protetores solares), obesos, impedimento à exposição solar 
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(pacientes restritos ao leito, institucionalizados, grávidas, risco aumentado de 

câncer de pele, pós-transplante, lúpicos e outros pacientes com fotossensibilidade), 

disfunção hepática e insuficiência renal, raquitismo dependente de vitamina D, 

raquitismo hipofosfatêmico ligado ao X e outras condições com excesso de FGF-

23.   

• aumento da degradação: medicações como glicocorticoides, anticonvulsivantes 

(fenobarbital, carbamazepina), cetoconazol, antiretrovirais (tenofovir, efavirenz), 

condições inflamatórias como Lupus Eritematoso Sistêmico (LES), Artrite 

Reumatoide, tuberculose), hiperparatireoidismo primário e tratamento para 

osteoporose com teriparatida ou PTH (1-84). 

• absorção intestinal reduzida: doenças inflamatórias intestinais e malabsortivas 

(doença celíaca, fibrose cística, doença de Crohn, insuficiência pancreática), 

medicações (colestiramina e orlistate), pós cirurgia bariátrica e ressecções 

pancreáticas ou intestinais.  

Ainda não há consenso sobre o ponto de corte correspondente à suficiência de vitamina 

D. De acordo com National Academy of Medicine (NAM), anteriormente conhecida como 

Institute of Medicine (IOM), concentrações de 25(OH) D abaixo de 20 ng/mL na população 

geral são consideradas baixas [30]. Existem evidências que sugerem valores acima de 30 

ng/mL como benéficos em determinadas condições clínicas, principalmente para reduzir 

risco de fraturas.  

No Brasil, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, em 

conjunto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, conforme revisão 

de dados da literatura, recomendam os seguintes valores de referência estratificados de 

acordo com idade e características clínicas individuais: entre 20 e 60 ng/mL seriam 

adequados para população geral com menos de 65 anos, e entre 30 e 60 ng/mL para 

grupos de risco como idosos (≥ 65 anos), pacientes com fraturas ou quedas recorrentes, 

gestantes e lactantes, indivíduos com osteoporose, raquitismo, osteomalácia, 

hiperparatireoidismo primário e secundário, osteogênese imperfeita, doença renal crônica, 

síndromes de má-absorção (após cirurgia bariátrica e casos de doença inflamatória 

intestinal), neoplasias malignas, sarcopenia, Diabetes Mellitus tipo I, e em uso de 

medicações que possam interferir com a formação e degradação da vitamina D [6].     

No futuro, esses valores diagnósticos discrepantes necessitarão ser uniformizados 

levando em consideração variações da cor da pele, diferenças na concentração da 
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proteína ligadora da vitamina D, tipo de ensaio utilizado, fração livre ou total, hábitos 

culturais, aspectos climáticos, fortificação dos alimentos, entre outros fatores. 

 

1.7- FOTOBIOLOGIA DA VITAMINA D E RELAÇÕES GEOGRÁFICAS  

 

 A produção de vitamina D cutânea é catalisada por comprimentos de onda 

específicos da Radiação Ultravioleta (RUV) dentro da faixa UV-B (280-315nm). O ozônio, 

principal componente presente na atmosfera e na trajetória dos raios solares, absorve os 

comprimentos de onda menores que 290nm. A relação dose-resposta de UV e síntese de 

colecalciferol não é linear, que pode ser explicada pelo fato de doses aumentadas de UV 

produzirem fotoprodutos inertes em detrimento de pré-vitamina D. Como as reações que 

ocorrem no modelo in vitro se assemelham à pele humana, infere-se que exposição 

adicional à radiação pode não resultar em aumento proporcional nos níveis de vitamina D 

de um indivíduo, e que doses regulares têm maior impacto no status de vitamina D do que 

doses infrequentes sustentadas. Exposição a altas doses de UV, como as que ocorrem 

ao meio-dia entre os trópicos, pode aumentar a produção de fotoprodutos inertes em vez 

de colecalciferol. Tal prática pode ter pouco benefício para síntese de vitamina D e, ao 

mesmo tempo, aumentar significantemente o risco de dano cutâneo ou ocular [31].  

 A maioria das pessoas está exposta a doses diárias suberitêmicas de UVR, com 

queimaduras solares ocasionais principalmente nos meses de verão. Além dos 

mecanismos homeostáticos de produção de metabólitos inertes para evitar toxicidade por 

vitamina D sob doses elevadas e crônicas de UVB, sugere-se que também haja 

fotomecanismo de regulação da expressão do receptor de vitamina D (VDR) por UVB. 

Para avaliar o impacto da radiação UVB na expressão deste receptor na pele saudável, 

Lesiak et al elaboraram estudo com exposição a diferentes doses de UVB. Neste estudo, 

utilizou-se a dose eritematosa mínima (MED) como 'medida' de radiação eritêmica. A 

maior expressão de VDR foi observada no grupo irradiado com uma única dose de 3 

doses eritematosas mínimas (MEDs) e a menor expressão no grupo que recebeu 10 

doses diárias suberitêmicas seguidas de uma dose de 3 MED. A falta de efeito cumulativo 

de exposições suberitêmicas repetidas e uma resposta diminuída a 3 MEDs em pele pré-

exposta em comparação com pele não exposta são indicativos de fotoadaptação e 

fotoproteção molecular [32].  

 O termo dose eritematosa mínima (MED) tem sido amplamente utilizado, mas há 

limitações, tendo em vista que MED não é uma medida padronizada, e abrange a 
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natureza variável da sensibilidade individual à radiação ultravioleta. Variáveis que afetam 

MED incluem características ópticas e radiométricas da fonte; determinantes da 

exposição como incremento da dose e tamanho do campo; natureza da pele como 

pigmentação, exposição prévia à luz e sítio anatômico; e fatores observacionais, como 

definição do ponto final, tempo de leitura após a exposição e iluminação do ambiente. 

Deste modo, a Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) propôs que esse termo seja 

reservado apenas para estudos observacionais em humanos e outros animais e que um 

novo termo, a dose padrão de eritema (SED) seja usada como uma medida padronizada 

da radiação UV eritemogênica [33]. SED independe da sensibilidade pessoal à UVR e é 

uma medida da eficácia eritêmica que não varia com espectro da fonte [34]. 

 Estudo dinamarquês expôs 88% da superfície corporal de voluntários com peles 

tipo II e III a 1 dose padrão de eritema (SED). Esta dose padrão é definida como 100 J/m2 

a 298nm usando espectro de ação da CIE. Aproximadamente 10 minutos de exposição 

solar no verão na latitude 56oN quinzenalmente foram suficientes para manter níveis de 

verão de vitamina D durante o inverno [35]. Em outro estudo, exposições durando menos 

que a formação do eritema, ou seja, exposições suberitêmicas podem ser efetivas em 

elevar níveis séricos de 25(OH)D [36]. 

 Riscos e benefícios da radiação solar não podem ser totalmente separados. UVR 

causa danos ao DNA epidérmico, com formação de dímeros de pirimidina ciclobutano 

(CPD), biomarcadores de dano ao DNA que propiciam a fotoimunossupressão, implicada 

no câncer de pele, e é gatilho para síntese de metaloproteinases de matriz-1, que 

degradam o colágeno da derme, resultando em fotoenvelhecimento da pele. Dímeros de 

timina (dímeros T-T), os CPDs mais frequentes, têm pico de formação a 300nm no 

espectro solar, próximo ao pico para síntese de vitamina D. Exposição solar excessiva na 

infância aumenta de forma significativa o risco de câncer de pele na idade adulta. Por não 

haver nível seguro definido de exposição solar a ser recomendado, a Sociedade Brasileira 

de Pediatria sugere evitar exposição solar direta em lactentes menores que 6 meses, e a 

exposição deve ser limitada nas demais crianças. Recomenda a suplementação profilática 

de 400 UI/dia a partir da primeira semana de vida até os 12 meses, e de 600 UI/dia dos 

12 aos 24 meses, inclusive para as crianças em aleitamento materno exclusivo [37,38].  

 Em estudo feito com dinamarqueses e espanhóis que têm hábito de férias com sol, 

Petersen et al mostrou correlação concomitante de dímeros T-T urinários e níveis de 

25(OH)D após 1 semana de exposição a UVB [39]. Todavia, estudos em camundongos 

mostraram que existe ação protetora da vitamina D contra os efeitos nocivos da 
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exposição UVB em termos de supressão da proliferação celular e aumento da 

diferenciação - 1,25(OH)2D suprime as vias hedgehog e wnt/β-catenina; regulação imune 

- 1,25(OH)2D/VDR promove imunidade inata e suprime imunidade adaptativa; e aumento 

do reparo de danos ao DNA, indicando que a produção de vitamina D pode parcialmente 

neutralizar o efeito prejudicial da radiação. Queratinócitos possuem o maquinário 

completo para produção de 1,25(OH)2 D, que tem regulação diferente da efetuada pelos 

rins, onde PTH atua estimulando e FGF23 inibindo, por exemplo. Queratinócitos 

respondem ao PTH de forma diferente, ainda não totalmente esclarecida, e não 

respondem ao AMP cíclico. A regulação de 1,25(OH)2 D no queratinócito é feita pela 

enzima CYP24, que cataboliza calcitriol, e não pela CYP27B1. Citocinas ativadas na pele 

por UVB como TNFα e IFNγ, por sua vez, são potentes indutores de CYP27B1 no 

queratinócito [40].  

Muitos tipos celulares, incluindo células cancerígenas presentes nos carcinomas 

basocelulares (CBC), espinocelulares (CEC) e nos melanomas, contêm VDR. Ellison et al 

demonstraram que ratos sem VDR são mais suscetíveis à formação de tumores induzidos 

por UV [41]. Células dendríticas ativadas, macrófagos e linfócitos produzem 1,25(OH)2 D, 

que auto-regula sua função e proliferação.  

Outras condições geográficas e climáticas podem interferir profundamente na 

intensidade da radiação UV que atinge a biosfera, principalmente o ângulo zênite solar, a 

coluna de ozônio, nuvens, aerossóis e o albedo de superfície (capacidade de reflexão da 

radiação). O ângulo zênite solar (SZA), ângulo entre a vertical (zênite) e a posição do sol 

em um dado momento, modifica-se conforme rotação diária da Terra em seu eixo e sua 

órbita ao redor do Sol. SZA tem papel importante na produção de vitamina D. Maior SZA 

(ou seja, sol mais longe do ponto mais alto no céu) significa que fótons de UVB 

atravessarão maior trajeto na atmosfera, sendo em parte absorvida pelo ozônio 

estratosférico e outras partículas antes de atingir a superfície. Assim, menor quantidade 

de radiação solar penetra a superfície da Terra para produzir vitamina D cutânea [42]. Isto 

ocorre no inverno, especialmente em latitudes maiores, ou mesmo pela manhã cedo ou 

ao fim do dia, quando os raios solares se tornam mais oblíquos e, portanto, menos 

capazes de induzir fotólise de 7-DHC. SZA é tipicamente menor perto do Equador e 

aumenta ao se mover em direção aos pólos, e depende da hora do dia, da estação e da 

latitude [43]. Assim como os níveis de UVB diminuem com o aumento da latitude, a 

composição dos comprimentos de onda também variam com a localização geográfica, 

hora do dia e mês do ano [44]. 
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Sabe-se que em altas latitudes, níveis séricos de 25OH vitamina D exibem 

variabilidade ao longo do ano, com pico no verão e nadir no fim do inverno. Em países 

europeus com fortificação alimentar estabelecida, pode ocorrer menor frequência de 

deficiência de vitamina D, comparando-se a países com maior incidência solar. Apesar de 

luz solar abundante no Oriente Médio e Ásia, alguns países reportam grande prevalência 

de deficiência, que pode ser explicada pelo uso habitual de vestimenta que cobre 

praticamente todo o corpo, e clima muito quente e seco, o que pode restringir atividades 

ao ar livre durante o dia. Essas observações são especialmente importantes para 

indivíduos que dependem da exposição solar para suas necessidades de vitamina D por 

apresentar disabsorção, doenças ou cirurgias que comprometam a absorção intestinal. 

Ademais, há estudos que mostram que exposição a pequenas doses de radiação UV três 

vezes por semana pode ser mais eficiente em elevar níveis de vitamina D do que a 

prescrição de ingestão oral diária de 1600UI de vitamina D3 [45].    

 

1.8- VARIAÇOES GEOGRÁFICAS ENTRE O NORDESTE E O SUDESTE BRASILEIRO 

 

As duas cidades estudadas distam 2.357,4 km, apresentando diferenças 

importantes em suas condições climáticas e características sociodemográficas. A 

população do Brasil é multiétnica e complexa, com diferentes origens, e fototipos de pele 

variando de profundamente pigmentada a clara. A Pesquisa Nacional Contínua por 

Amostra de Domicílios de 2016, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), revela que, no critério de declaração de cor ou raça, a maior parte da 

população brasileira residente é parda: são 95,9 milhões de pessoas, representando 

46,7% do total [46]. Em censo de 2010, o município de São Paulo apresentava maioria 

branca (60,6%) [47], enquanto que Fortaleza maioria se identificava como parda (57,2%) 

[48].  

O clima no Nordeste do Brasil apresenta temperaturas elevadas o ano todo, 

pequena amplitude térmica e maior intensidade de insolação ao longo do ano, além de 

grande variabilidade espacial e temporal da precipitação. Há alguns anos muito secos e 

outros chuvosos, e com predomínio de chuvas no litoral em detrimento do interior [49]. É 

uma das principais regiões da América do Sul onde os sinais da variabilidade 

intrassazonal são mais evidentes.  

Já o Sudeste apresenta grande diversidade climática e amplitude térmica, com 

poucas chuvas no inverno e temperaturas elevadas com chuvas frequentes no verão, que 
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se associa a mecanismos de grande escala, à Zona de convergência do Atlântico Sul 

(ZCAS), ao Sistema de monções da América do Sul (SMAS), ao aquecimento superficial e 

às linhas de instabilidade [50]. Suas condições climáticas apresentam caráter transicional, 

por ser atravessada pelo Trópico de Capricórnio e por ser faixa de conflito entre sistemas 

tropicais e extratropicais. A zona de convergência do Atlântico Sul, faixa de nebulosidade 

persistente orientada do Noroeste para o Sudeste, associada ao escoamento convergente 

na baixa troposfera do sul da Amazônia ao Atlântico Sul-Central é especialmente bem 

caracterizada no verão, gerando condições de instabilidade. O padrão usual dos verões 

no Sudeste são de maior presença de nebulosidade.  

A inclinação do eixo de rotação da Terra, que é de aproximadamente 23,5°, 

permite que, no verão, os raios cheguem à superfície mais diretamente no Trópico de 

Capricórnio (Figura 4), onde se situa o Sudeste, que apresenta maior intensidade de 

radiação no verão do que o Nordeste do Brasil. 

 

 

 

Fig. 4 Solstício de verão no hemisfério sul (21-

22 de dezembro): diferente de outras estações do ano, 

no verão do hemisfério sul, a região Sudeste tem 

menor comprimento do percurso da radiação solar e, 

portanto, maior radiação. 

 

 

 

1.9- IN VITRO x IN VIVO 

 

O modelo in vitro utilizado neste estudo, previamente validado na literatura [51], 

consiste em expor à luz solar ampolas de borosilicato, contendo 50 μg de 7-

dehidrocolesterol (7-DHC) em 1 mL de etanol, e seladas com argônio. Cada ampola é 

colocada em uma superfície preta fosca para evitar reflexos interferentes da radiação 

solar, e então armazenada novamente a -20°C, protegida da exposição direta à luz. A 

vitamina D3 e os fotoisômeros de 7-DHC são analisados por um sistema de cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) (Agilent / Hewlett Packard Series 1100) com uma coluna 

de sílica (Zorbax RX-SIL). A fase móvel neste experimento foi 0,5% de isopropanol em n-

hexano, a uma taxa de fluxo de 1,5 mL/min. A quantidade de previtamina D3, lumisterol e 
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taquisterol é determinada a partir dos seguintes tempos de retenção de pico: ~ 7 min, ~ 8 

min e ~ 12 min, respectivamente. 

Uma vez que a pré-vitamina D3 é produzida, ela começa a isomerizar termicamente 

em vitamina D3 e, portanto, na HPLC, a pré-vitamina D3 e a vitamina D3 são observadas e 

o total é determinado. Portanto, a vitamina D3 representa as concentrações de pré-

vitamina D3 e vitamina D3 determinadas por HPLC.  

Estudos demonstram que as reações que ocorrem no modelo in vitro se 

assemelham às da pele humana. Quando se compara curvas de porcentagem de 

conversão a preD na pele humana e no solvente após exposição a radiação de banda 

estreita (295±5nm), como no estudo de MacLaughlin et al., percebe-se diferenças que 

podem ser explicadas pela atenuação deste comprimento de onda pelo estrato córneo da 

pele. Esta diferença não é vista nas curvas após exposição à luz solar simulada por conta 

da presença de comprimentos de onda maiores, mais transmissíveis pelas camadas da 

pele. Amostras de pele foram também expostas à luz natural do meio-dia sem nuvens em 

Boston (42oN) em Junho e comparadas à luz solar simulada (meio-dia, Boston). O estado 

quase-foto estacionário atingido após exposição à radiação simulada e natural foram 

semelhantes. As características espectrais de luz solar variam com latitude, altitude, hora 

do dia e estação do ano [52].  

Para determinar a relação dose-resposta de UVB e síntese cutânea de vitamina D, 

Matsuoka et al. forneceram doses crescentes de UVB suberitêmico (3 a 27milijoules/cm2 

[mJ/cm2]) para 32 jovens não bronzeados com pele tipo III, que tanto queima como 

bronzeia moderadamente, conforme classificação de Fitzpatrick (Tabela 1). A 

concentração basal – antes da exposição do corpo inteiro – de vitamina D foi semelhante 

em todos os indivíduos. Níveis crescentes de UVB foram seguidos de aumentos 

proporcionais de vitamina D sérica. O nível mínimo de radiação UVB que produziu um 

aumento significativo na vitamina D3 sérica foi de 18 mJ/cm2, um valor similar à menor 

irradiação UVB solar que gera pré-vitamina D3 in vitro a partir do precursor 7-DHC (20 

mJ/cm2). Como no norte dos Estados Unidos a irradiância UVB no inverno geralmente 

não alcança esse limiar, concluiu-se que indivíduos que vivem em latitudes extremas do 

norte ou sul podem ter maior dependência de reservas corporais e suprimento dietético 

para atender suas necessidades de vitamina D durante o inverno [53]. 
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Tabela 1. Tipos de Pele e Reação à Radiação UVB (Adaptada de Fitzpatrick, 1988) 

Cor da Pele 

(Não exposta) 
Tipo de Pele Queima Bronzeia 

Branca 

I Sempre Não 

II Facilmente Minimamente 

III Moderadamente Moderadamente 

IV Minimamente Facilmente 

Morena V Raramente Facilmente 

Negra VI Não Intensamente 

 

Em experimento realizado por Webb et al., fragmento de pele humana e 7-DHC em 

solvente orgânico foram expostos simultaneamente, sendo demonstrado que ocorre 

conversão máxima possível no solvente, pois a absorbância de UVB é otimizada na 

solução. Como os resultados eram comparáveis, concluiu-se que a solução seria modelo 

satisfatório para avaliar como a latitude, estação do ano e hora do dia afetavam a 

conversão de 7-DHC em preD na pele [42]. Como as reações in vitro refletem as da pele 

humana, hipotetiza-se que, se um indivíduo for exposto a UV adicional, isso pode não 

resultar em um aumento proporcional em seu nível de vitamina D. 
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CAPÍTULO 2 -  2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL: 

1. Comparar as produções de Vitamina D in vitro ao longo do ano entre duas 

regiões climáticas distintas no Brasil 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 1.1. Avaliar as variações na síntese de vitamina D in vitro a partir da exposição 

solar (radiação UVB) nas diferentes horas do dia ao longo de um ano em duas 

diferentes latitudes do Brasil.  

 1.2. Verificar se existe diferença nos horários de início e final de produção in vitro 

de Vitamina D em diferentes regiões do país.  
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CAPÍTULO 3 -   

CAPÍTULO 4 -  3. ARTIGO 

CAPÍTULO 5 -   

SUN-INDUCED PRODUCTION OF VITAMIN D3 THROUGHOUT ONE YEAR IN 

TROPICAL AND SUBTROPICAL REGIONS: relationship with latitude, cloudiness, UV-B 

exposure and solar zenith angle 
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Abstract 

This study evaluated the differences in vitamin D3 synthesis in two different latitudes 

throughout one year using an in vitro model, which simulates cutaneous vitamin D 

photoproduction. Borosilicate ampoules containing 7-dehydrocholesterol (7-DHC) were 

exposed to sunlight hourly throughout the daylight hours, one day per month for a year, in 

Fortaleza (latitude 03°43'01"S - LAT3°S) and Sao Paulo (latitude 23°32'53"S - LAT23°S). 

Later, vitamin D3 and photoisomers of 7-DHC (tachysterol and lumisterol) were measured 

by a high-performance liquid chromatography system (HPLC). Vitamin D synthesis 

weighted UV radiation (UVBVitD) and Solar Zenith Angle (SZA) were calculated during the 

same periods for both latitudes. Vitamin D3 synthesis occurred throughout the year in both 

locations, as expected in latitudes lower than 35°. Median of photoconversion to vitamin D3 

through the year was higher in LAT3°S [median (IQR): LAT 3°S 4.1% (6.0); LAT 23°S 

2.9% (4.5); p value = 0.020]. Vitamin D3 production strongly correlated with UVB (LAT3°S, 

r=0.917; p<0.0001 and at LAT23°S, r=0.879; p<0.0001) and SZA (LAT3°S, r=-0.924; 

p<0.0001 and in LAT23°S, r=-0.808; p<0.0001).  

Vitamin D3 production starts later in LAT23°S, especially in winter. Lowest 

percentages were observed in June in both cities, although, compared to LAT3°S, in LAT 

23°S the conversion was over 50% lower in the winter period. Cloudiness impaired 

photoproduction of Vitamin D3 even in summer months in both latitudes. Our results 

provide data to help guide medical recommendations for sensible sun exposure to 

promote the cutaneous production of vitamin D3 at different latitudes, seasonality, time of 

day and cloudiness status in Brazil. 

Keywords: sunlight, vitamin D, photoconversion, UV-B, latitude, solar zenith angle.  
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1. Introduction 

The development of life on Earth is closely linked to the sun. Ultraviolet radiation from the 

sun is responsible for the  production of cutaneous vitamin D3 that has been and continues 

to be essential for the survival of most vertebrate animals. During solar exposure, 

ultraviolet-B (UV-B) photons with wavelength between 315 and 290 nm (1,2) convert 7-

dehydrocholesterol (7-DHC) to previtamin D3 (preD) which is then thermally isomerized to 

vitamin D3 by a first-order thermal isomerization with a half-life of 2.5h at 37°C in the 

epidermis (1,3). The rate of this reaction in human skin is enhanced by approximately 10 

times when compared with organic solvents (T1/2= 30h) (3). Continuous exposure to 

sunlight results in previtamin D3 absorbing UVB radiation causing it to isomerize into 

tachysterol and lumisterol, countering excessive production of vitamin D3 (2). 

Photosynthesis of vitamin D3 also depends upon the solar zenith angle (SZA), i.e., the 

angle between the vertical and the sun, which is dependent on the time of day, season 

and latitude (4). Geographic (latitude and altitude) and climatic conditions (degree of 

cloudiness and rain) and air pollution can have a dramatic effect on the intensity of solar 

UV radiation that reaches the earth’s surface (5). 

Once in circulation, vitamin D3 travels to the liver where it is converted to 25 

hydroxyvitamin D3 or 25(OH)D, the circulating and also the storage form of vitamin D. It 

has a half-life of two weeks; storage of 25(OH)D in fat and skeletal muscle can provide two 

and possibly more months of vitamin D in the absence of further UVB exposure or intake 

of dietary vitamin D (6,7). When in circulation, it is further hydroxylated in the kidneys to its 

active form, 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3, calcitriol]. 1,25(OH)2D3 travels to the 

small intestine to increase the efficiency of absorption of dietary calcium and to the 

skeleton to increase osteoclast number in order to mobilize calcium from the skeleton all 

for the purpose of maintaining calcium homeostasis and skeletal health (8). The human 

diet is extremely poor in vitamin D; only oily fish, cod liver oil and sundried mushrooms 

naturally contain vitamin D. Some countries permit some foods such as milk and 

margarine with relatively small quantities of vitamin D. As a result, sunlight exposure 

continues to be a major source of vitamin D for most children and adults worldwide (5,9).  

Solar exposure raises concerns regarding potential cutaneous and 

ophthalmological damage. Excessive exposure to solar ultraviolet radiation can cause 
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sunburn as well as free radical formation, with the potential to damage proteins, RNA and 

DNA, increasing the risk for cataracts, pterygium, premature aging skin, melanoma and 

non-melanoma skin cancer (10). The harmful effects of this overexposure are cumulative 

and difficult to estimate in the long run. Therefore, it is important to have more accurate 

knowledge about the conditions that can facilitate the production of vitamin D without 

associated harm.  

Brazil is a continental country that comprises a wide range of latitudes, varying from 

4.5 o N to 33.7 o S (11). The Brazilian territory is localized in tropical and subtropical areas, 

where solar radiation availability is high and ozone concentrations are naturally lower than 

other regions of the globe (1). Total ozone varies strongly with latitude, with the largest 

contents at middle and high latitudes during all seasons. Typical values vary between 250 

and 270 Dobson Units (DU) in the tropics (20S - 20N), 320 to 350 DU  (35N - 60N) in the 

northern mid-latitudes and 290 to 320 DU in the southern mid-latitudes (35S - 60S), and 

between 350 to 500 DU closer to the polar caps (60° - 90°).  Ozone hole episodes can 

decrease total ozone content  to 100 to 200 DU in high latitude regions (12).  

Despite these geographic factors, vitamin D deficiency is widely prevalent in the 

Brazilian population and associated with latitude (13,14). This is also observed in other 

parts of the world, such as in Southeast Asia, where vitamin D deficiency is common, often 

due to behavioral and cultural practices (15).  

In order to compare the production of Vitamin D in different latitudes in Brazil and to 

evaluate the influence of time of the day and season, this in vitro experiment was carried 

out exposing glass ampoules containing vitamin D precursor (7-dehydrocholesterol) to 

sunlight throughout the day for one year in two different climatic regions. This model 

simulates human cutaneous production of vitamin D. 

 

2. Methods 

We used a similar model to that previously described in the literature (16) to assess 

the effect of geographical, seasonal and latitudinal differences on the potential of sunlight 

for producing previtamin D3. Briefly, borosilicate ampoules containing 50 g of 7-

dehydrocholesterol (7-DHC) in 1 mL of ethanol sealed with argon were exposed to sunlight 

one day per month from June 2012 to May 2013. The experiment was performed in two 

Brazilian cities: Fortaleza (3.7°S, 38.5°W, 27 m - LAT 3°S), located close to the Equator, 

and São Paulo (23.5°S, 46.6°W, 760 m - LAT 23°S), located on the Tropic of Capricorn 
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(11). The ampoules were kept protected from light and refrigerated before and after the 

experiment. 

The ampoules were exposed to the sunlight for 1-hour periods between 7 am and 5 

pm, one day per month, over a year, on open terraces at both sites. Each ampoule was 

placed on a black matte surface to avoid interfering reflections of solar radiation for one 

hour, and then stored again at -20oC, protected from direct light exposure. Exposures were 

obtained in the middle of each month, except for some months when those days were 

cloudy, which led to the data collection to take place a few days later. 

Following exposure, the vials were transported on ice and had their content analyzed at 

the Vitamin D, Skin and Bone Research Laboratory at Boston University Medical School. 

Vitamin D3 and the photoisomers of 7-DHC were analyzed by a high performance liquid 

chromatography system (HPLC) (Agilent/Hewlett Packard Series 1100) with a silica 

column (Zorbax RX-SIL). The mobile phase was 0.5% isopropanol in n-hexane at a flow 

rate of 1.5ml/min. The amount of previtamin D3, lumisterol and tachysterol was determined 

from the following peak retention times: ~7min, ~8min and ~12 min, respectively. 

Once previtamin D3 is produced, it begins to thermally isomerize to vitamin D3 and 

therefore on HPLC both previtamin D3 and vitamin D3 are observed and the total is 

determined.  Therefore, vitamin D3 will represent both previtamin D3 and vitamin D3 

concentrations determined by HPLC. Triplicate analysis was performed for each ampoule. 

There was excellent agreement, with less than 2% variation. 

As previously described, the previtamin D3/vitamin D3 synthesis in ampoules 

correlated well with human cutaneous production (2). A previous study showed that the 

presence of detectable previtamin D3 in the skin (Fitzpatrick III skin type) (17) started 

when the conversion of 7-DHC to previtamin D3 in ampoules was 0.8% or greater. For this 

reason, the onset of significant production in the ampoules was considered when the 

conversion exceeded this limit.   

 

2.1. Meteorological aspects 

Vitamin D synthesis weighted UV radiation calculations were provided by the 

Tropospheric Ultraviolet Radiation Model - TUV 

(https://www2.acom.ucar.edu/modeling/tropospheric-ultraviolet-and-visible-tuv-radiation-

model). These biological UV-related irradiances are wavelength integrals of the spectral 

solar UV irradiances weighted for the appropriate spectral functions for vitamin D synthesis 

https://www2.acom.ucar.edu/modeling/tropospheric-ultraviolet-and-visible-tuv-radiation-model
https://www2.acom.ucar.edu/modeling/tropospheric-ultraviolet-and-visible-tuv-radiation-model


 -   

 23 

(UVBVitD). As we do not have a specific action spectrum for converting 7-DHC into 

vitamin D in ampoules, we used the standard CIE action spectrum. (1). The following 

environmental parameters were also considered in our calculations: (i) cloudless sky; (ii) 

clear atmosphere – only background aerosols (iii); surface altitude; (iv) tropical 

atmospheric profile provided by TUV database; and (v) Total Ozone Content (TOC), 

integrated amounts from the Earth’s surface to the top of the atmosphere. TOC data were 

provided by the Ozone Monitoring Instrument (OMI) OMI/Aura – NASA 

(http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov). Radiative transfer models provide very accurate results for 

clear-sky conditions. Cloudiness situations were identified using data provided by the 

Brazilian National Institute of Meteorology - INMET.  

 

The days during the summer of 2012/2013 were atypically cloudy and rainy that 

was associated with decreased efficiency in the conversion of 7-DHC to previtamin D3 and 

its photoproducts. During the investigation period, the cloudiness in December 2012 at 

LAT 3°S, as well as in November, December and January 2012/2013 at LAT 23°S, was 

higher than noted in the same period in 2014/2015. Likewise, the precipitation index during 

these same months was 39% higher than 2014/2015. The measurements were, therefore, 

repeated in LAT 3°S during the month of December 2014 and in LAT 23°S during the 

months of November, December 2014 and January 2015. It was decided to use the latter 

data for analysis, because they likely presented less interference from cloudiness and 

were better representations of the effectiveness of solar UV-B irradiation on the production 

of vitamin D3.   

 

2.2. Analysis 

Descriptive results were expressed as median and interquartile range for 

nonparametric data. A comparative study by Mann-Whitney test was used for variables 

with non-normal distribution (vitamin D, UVBVitD). Spearman correlation was measured to 

show the strength and direction of association. An 80% power was utilized for calculation 

and statistical significance was defined at a p value less than 0.05. Analyses were 

performed with SPSS v. 20.0 (IBM SPSS Statistics). The software OriginPro 2020 9.7 

(Origin Laboratory Corporation, Northampton, MA) was used to calculate the area under 

the curve (AUC) of Vitamin D (% conversion) and UVBVitD (Jm-2) as a function of time. 

The mean difference and the 95% CI were calculated for these comparisons. A CI of the 

difference between the two locations that does not contain zero implies a significant 

http://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/
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difference between the locations.   

 

3. Results 

The percentage conversion from 7-DHC to its photoproducts and the UV-B 

irradiance were significantly higher in LAT 3°S (Table 1).  

Table 1. Percentages of 7-DHC converted to vitamin D3 and UVBVitD doses over 12 months in LAT 3°S and 

LAT 23°S.  

 
LAT 3°S 

(N=120) 

LAT 23°S 

(N=120) 
P value 

Vitamin D3 % 4.1 (6.0) 2.9 (4.5) 0.020 

UVBVITD JM-2 
1216.7     

(1727.2) 
900.9 (1288.5) 0.019 

Values expressed as median (interquartile range) for vitamin D3 and UVBVitD. 

 

The AUC for average percent conversion of vitamin D was higher in LAT 3°S than 

in LAT 23°S [45.7 (4.3) vs 25.6 (9.9)%; mean difference, 20.1%; 95% CI, 12.9 to 27.2; P < 

0.0001; effect size 3.74]. Regarding UVB radiation, there was also a difference between 

the AUCs, being significantly greater in LAT 3°S [13008.9 (1481.1) Jm-2 vs 8604.4 

(1285.4) Jm-2; mean difference, 4404.5 Jm-2; 95% CI, 3101.5-5707.4; p <0.0001; effect 

size 3.18].  

Each point of percent conversion of 7-DHC to previtamin D3 and vitamin D3 shown 

in Figure 1 corresponds to a percent conversion of vitamin D for an average annual day for 

that hour. This average day takes into account the 12 measures per hour per location over 

the year (one measure per month on a representative day).   

 

Figure 1. Percent conversion of Vitamin D and amount of UVBVitD as a function of time in an average day in 

LAT 3°S and LAT 23°S (12 values per hour per location), showing strong association between these variables in both 

latitudes.  
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The onset of photoproduction of vitamin D3 occurred earlier in the day in LAT 3°S 

than in LAT 23°S for most of the year. In LAT 3°S, there was detectable vitamin D3 at 7 am 

all year long, except for May and June, when the conversion began at 8 am. In contrast, in 

LAT 23°S, there was no 7-DHC conversion before 9 am in the period ranging from May to 

August.  

Figure 2 depicts the median percent conversion of 7-DHC to vitamin D3 in July and 

December. The difference in vitamin D3 production between these months - which 

represent, respectively, winter and summer in the Southern hemisphere - is most evident 

in LAT23°S. Taking into account the 0.8% threshold, in winter months, production takes 

place after 8 am in LAT3°S, versus 10 am in LAT23°S. 

 

 

Figure 2. Median percent conversion of 7-DHC to vitamin D3 between 7 am and 5 pm in July and December in 

the studied latitudes. The highlighted 0.8% threshold indicates the in vitro conversion percentage that represents the 

onset of vitamin D3 production in type III skin.  
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The percent conversion of 7-DHC to vitamin D3 was maximal between 10 am and 2 

pm in both cities, when solar zenith angle is minimum. Among the months studied, the 

maximal vitamin D3 production in LAT 3°S occurred in January [median 6.0% (IQR 8.45)], 

while in LAT 23°S it happened in December [median 10.1% (IQR 10.68)]. The lowest 

conversions in both cities during sunny days were observed in June (winter). Nonetheless, 

at LAT 3°S the total production of vitamin D3 from sun exposure was still 3 times higher 

than that of LAT 23°S for the same period (June). (Figure 3)  

         

    

Figure 3. Relation between solar zenith angle and percent conversion of 7-DHC to vitamin D3 in months with 

maximal and minimal vitamin D production in LAT 23°S in comparison with LAT 3oS.  

 

The solar production of vitamin D3 strongly correlated both with clear-sky UVBVitD 

and SZA. Clear-sky UVBVitD suggests the optimal UV radiation availability for Vitamin D 

synthesis. Positive correlations were found with UVB (LAT 3°S, r = 0.917; p < 0.0001 and 

at LAT 23°S, r = 0.879; p < 0.0001) and negative with SZA (LAT 3°S, r = -0.924; p < 

0.0001 and in LAT 23°S, r = -0.808; p < 0.0001).  
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Figure 4. Distribution of median daily percent production of vitamin D3 and UVBVitD over a year   

Figure 4 shows the distribution of clear-sky UVBVitD and the percent production of 

vitamin D3 each month. There was a relatively low seasonal variation in clear-sky UVBVitD 

at LAT 3°S, maintaining higher levels throughout the year, while there is greater variation 

at LAT 23°S, with a peak in December and minimum values in June. In December, the 

clear-sky UVBVitD reached 23% higher levels at LAT23°S than at LAT 3°S.  

 

Because of the high cloudiness observed during the summer 2012/2013, the 

ampoules were also exposed in a similar manner two years later, when the summer had 

less cloudiness. This study showed higher percent production of vitamin D3 at both 

latitudes. Only at LAT 23°S the vitamin D3 production comparison reached statistical 

significance (p < 0.001). (Figure 5) 

 

Figure 5. Comparison between percent production of vitamin D3 during cloudy and sunny days during the 

summer at latitudes 3° and 23° S. 

The AUC for percent conversion of vitamin D in LAT 23°S was significantly higher in 

warmer months of 2014/2015 than in same period in 2012/2013 [85.3 (4.5) vs 10.2 (4.2)%; 

mean difference, 75.1%; 95% CI, 71.0 to 79.2; P < 0.0001; effect size 17.23].  
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Spearman correlations between vitamin D3 production and clear-sky UVBVitD 

modelling results in “cloudy summer” contrast with the data obtained in “sunny summer”, 

showed that the correlations decreased in cloudy months. There was a negative 

correlation between the solar zenith angle and percent conversion of 7-DHC to vitamin D3 

(Table 2). Despite the fact that UVB calculations were performed for clear-sky conditions, 

the Spearman correlations for cloudy cases (Table 2) are still significant. This indicates 

that under cloudy conditions, diffuse UVB radiation can be responsible for the production 

of significant amounts of vitamin D. The correlation coefficients between UVBVitD and 

Vitamin D for both latitudes are significantly consistent (p < 0.01), with r = 0.89 for LAT3°S 

and 0.71 for LAT23°S. Taking into account the coefficient of determination (r²), for LAT3°S, 

we can say that 71% of the variation between UVBVitD and Vitamin D can be explained by 

the linear relationship between both parameters. In LAT23°S, r² = 0.50. Therefore, only 

50% of the variation between UVBVitD and Vitamin D can be explained by the linear 

relationship between both parameters. Further studies are needed to verify the 

relationship of vitamin D production under different cloud conditions and other 

interferences such as air pollution, not controlled in this study. 

 

Table 2. Correlations between percent vitamin D3 formed, solar zenith angles (SZA) and UVBVitD in months of 

high sun exposure (summer), with and without clouds.   

 LAT 3°S 
LAT 

23°S 

December 2012 (“cloudy 

summer”) 
r p r p 

Pre-D + D x SZA 
-

0.93 

<

 0.001 

-

0.48 

0

.160 

Pre-D + D x UVBVitD 
0.

70 

0

.024 

0

.64 

0

.048 

December 2014 (“sunny 

summer”) 
r p r p 

Pre-D + D x SZA 
-

0.90 

<

 0.001 

-

0.71 

0

.022 

Pre-D + D x UVBVitD 
0.

96 

<

 0.001 

0

.78 

0

.008 
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4. Discussion                                                                                                                        

 This research demonstrated significant differences in in vitro photoproduction of 

vitamin D3 in two different geographic regions of the same country. This is the first study to 

investigate sunlight induced production of vitamin D3 throughout the year in two different 

climatic regions - tropical and subtropical - located within an interval of 20 degrees South 

latitude. Vitamin D3 production in the Tropic of Capricorn (LAT 23oS) was 20.1% lower 

than closer to the Equator (LAT 3oS) over the year. On the other hand, during the summer 

the production of vitamin D3 became 6.7% higher at LAT 23°S compared to LAT 3°S.   

             

    The amount of solar UV-B radiation reaching the Earth is a 

function of the solar zenith angle and depends on meteorological aspects (cloud cover, 

TOC, aerosols, etc.), season, latitude and time of day. Near the Equator, vitamin D 

production remained more stable throughout the year, while in the higher latitude the 

seasonality was more evident. The amount of vitamin D3 produced from sun exposure in 

the winter at noon at LAT 23oS was almost a third of what was observed in LAT 3oS. As 

previously reported vitamin D3 synthesis can occur throughout the year at latitudes lower 

than 35o (18–20), which was demonstrated in both cities of this study. Conversely, in 

places located far from tropics, winter UV-B irradiance does not generally reach threshold 

levels sufficient for conversion of 7-DHC to previtamin D3 in vitro (21). 

In a similar study performed in South Africa, ampoules with 7-DHC exposed to 

sunlight for one year in 2 different latitudes (Cape Town - LAT 33.9oS and Johannesburg 

LAT - 26.2oS) showed seasonal variation mainly in LAT 33.9oS, with very little vitamin D 

formation during the winter; the peak conversion at noon in LAT 33.9oS was less than 33% 

than what was observed in LAT 26.2oS (22).  

Matsuoka et al (11) demonstrated that in vitro production after UV-B radiation in the 

ampoules corresponded to a proportional increase in serum vitamin D3 in vivo, suggesting 

that this model represents in vivo phenomena noted in human during sunbaths. Previous 

experiments to correlate the synthesis of previtamin D3 in ampoules with human skin 

demonstrated that, for skin type III, 0.8% of 7-DHC needed to be converted to previtamin 

D3 before any significant previtamin D3 could be detected in human skin exposed to the 

same amount of ultraviolet radiation (18). The present study demonstrated that exposure 

to sunlight at latitudes 3°S and 23°S was capable of producing vitamin D3 in the skin of a 

person with skin type III throughout the year. Vitamin D production started earlier in the 

morning in LAT 3°S during most of the year. Detectable vitamin D3 synthesis was 
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observed between 7 AM and 8 AM at LAT 3°S throughout the year whereas no detectable 

vitamin D3 was being produced before 9 AM during the winter at 23°S latitude. Applying 

these data to cutaneous vitamin D production in skin type III, it was observed that in 

latitude 3°S there was effective production starting at 8am throughout the year, and in 

some months it occurred even earlier (starting between 7 and 8am). When the shadow on 

a horizontal surface is equal in length to the height of the person casting the shadow, the 

altitude of the sun above the horizon is 45° (23). In our study, we observed that at 45 

degrees there is a significant production of vitamin D in vitro. This may suggest that 

exposure at times of Zenith Angle less than 45° for the purpose of vitamin D production 

might not be necessary.  

However, at these times much less vitamin D3 was being produced compared to 

later morning and early afternoon. In both sites, however, there was no significant 

production of vitamin D3 after 4 pm for this skin type.  

In agreement with previously reported data, the most efficient times for producing 

vitamin D3 in the skin from sun exposure occurred between 10 am and 2 pm in both 

latitudes. Similar results were obtained in Cape Town, South Africa (33.9oS); 

Johannesburg, South Africa (26.2oS) and Buenos Aires, Argentina (34oS). However, at 

much higher latitudes little if any vitamin D3 was produced from sun exposure to noon 

sunlight for 1 hour between December and February in Boston, USA (42oN); from 

November to March in Edmonton, Canada (52oN); from October to March in Bergen, 

Norway (61oN) and from April to September in Ushuaia, Argentina (55oS) (18–

20,22,24,25). Similar observations were also made in India and Saudi Arabia (19,20).  

Risks and benefits of solar radiation have to be weighed. Recommendations of the 

Brazilian Consensus on Photoprotection states that intentional and unprotected sun 

exposure should be avoided, especially in the period of higher UV index, between 10am 

and 03pm (26). According to our study, this period corresponds to the time when vitamin D 

is produced in the winter in LAT23°S. Therefore, care must be taken to avoid widespread 

deficiency of vitamin D levels without the proper recommendation for supplementation, 

particularly in the elderly population, individuals at risk of vitamin D deficiency or with 

contraindication to solar exposure (27). UV radiation causes damage to epidermal DNA, 

with formation of cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs) – DNA damage biomarkers that 

promote photo-immunosuppression, implicated in skin cancer, and triggers for the 

synthesis of matrix-1 metalloproteinases that degrade dermal collagen, resulting in skin 

photoaging. Thymine dimers (TT), the most frequent CPDs, have peak formation at 300 



 -   

 31 

nm in the solar spectrum, close to the peak for vitamin D synthesis. In a study done with 

Danes and Spaniards, who have sunny holiday habits, Petersen et al showed a 

concomitant correlation of urinary TT dimers and 25(OH)D serum levels after 1 week of 

exposure to UV-B (28), but vitamin D sufficiency can be obtained by exposing sufficient 

skin to much lower UV-B doses. Fortnightly exposure of approximately 88% of the body 

surface area to 1 standard erythemal dose (SED) was sufficient to maintain summer 

25(OH)D levels during winter (29). Sub-erythemal exposures can be effective in raising 

blood levels of 25(OH)D (30). Excessive exposure to solar UV radiation does not increase 

D3 production, because both previtamin D3 and vitamin D3 produced in the skin absorbed 

UVB radiation converting them to a variety of photoproducts including lumisterol, 

tachysterol, suprasterols and toxisterols, most of which have no calcemic biologic activity 

(5,31,32). Prolonged UVB radiation of tachysterol leads to its conversion to lumisterol via 

previtamin D3, so that lumisterol is the dominant product following further exposure of skin 

to UV (2).  

Despite the great availability of sunlight in Brazil, inadequate 25(OH)D levels are 

common (33). In a recent meta-analysis, which involved 340,476 individuals in Brazil, the 

mean 25(OH)D concentration was 27.06 ng/mL, and its highest level was observed in the 

Northeastern population. Nevertheless, 28.2% of the Brazilian population had vitamin D 

deficiency, defined as a serum 25(OH)D level below 20 ng/mL. The lowest levels were 

reported in Southern and Southeastern regions. It is important to point out that most 

studies evaluated elderly individuals and post-menopausal women (34). 

The low conversion indices obtained during winter at 23oS latitude suggest the 

relevance of careful body exposure during summer for the improvement of vitamin D 

status throughout the year. However, summer can be very cloudy in tropical regions (35), 

and as observed in our study, this phenomenon can significantly reduce vitamin D 

photoproduction and possibly compromise its storage in the body fat. The summer of 2012 

was particularly cloudy in Brazil, especially at higher latitude, where cutaneous vitamin D3 

production can be significantly reduced. The cloudiness decreased the photoconversion at 

LAT3oS by a 2-fold factor and by a 10-fold factor in the LAT23oS.  This is consistent with 

what has been previously reported regarding the degree of cloudiness and its impact on 

UVR incidence and sun-induced vitamin D3 synthesis (36,37). During summer, equatorial 

and tropical regions can also be very rainy, with indices of nebulosity and precipitation that 

vary widely between years. This phenomenon has to be, therefore, considered, as it may 

have an effect on the cutaneous production of vitamin D3 and its effect on the vitamin D 
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status in the human population, even in tropical regions.  

The less strong correlations between photoproducts and UVBVitD and solar zenith 

angle found in LAT 23°S could be partially explained by the specific weather conditions of 

tropical regions, such as precipitation and nebulosity. Higher precipitation was also 

detected in 2012/13 compared to 2014/15, reaching almost double in December 2012 

(401.9 mm), compared to December 2014 in the same city (203.1 mm).  

The summer/winter ratio of the clear-sky mean UVR doses increases proportionally with 

latitude, being more than three times higher in the Southern Brazilian city of Porto Alegre 

(30°01′S), versus the Northeastern city Natal (5°84′S). This difference is mainly related to 

the variability of the SZA according to latitude, but also to the geographical distribution of 

clouds, aerosols and ozone (38). Arantes et al showed that the proportion of osteoporotic 

and osteopenic post-menopausal women with levels of 25(OH)D < 20 ng/mL increased as 

a function of latitude, being more than two times higher in cities in the South (25°25’S and 

30°01'S) compared to areas in the Northeast region (08°04'S and 12°58’S) (39).  

The in vitro production of vitamin D3 mirrors skin production, and show seasonality similar 

to that observed in in vivo studies. In a study performed by Maeda et al, there was 

seasonal variation in the 25(OH)D concentration, with higher amplitude on young and 

active groups, possibly more exposed to sunlight (40,41). The first study to evaluate 

circulating values of 25(OH)D in the elderly population in Sao Paulo confirmed the high 

correlation between 25(OH)D levels and the mean UV radiation from the previous season, 

showing that the cutaneous synthesis results cannot be observed until at least 30 days 

following exposure to UVR (9). Similarly, the in vitro formation of pre-D strongly correlates 

with exposure to UV radiation, as seen in the present study and others (16,19,24,42,43). 

However, this in vitro model does not allow to estimate the time of exposure to the sun in 

order to reach a desirable amount of vitamin D in vivo. Body adiposity, age, exposed body 

surface area and skin phototype interfere in the status of vitamin D in humans. Further in 

vivo studies must be performed for this purpose. 

 5. Conclusion  

In the present study, sun-induced in vitro production of vitamin D3 through the year 

at LAT 3°S was 20.1% higher than in LAT 23°S. At LAT 3°S, sun-induced vitamin D3 

synthesis started earlier in the morning when compared to LAT 23°S in most of the year, 
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suggesting that different recommendations are needed regarding solar exposure as a 

source of vitamin D3 for people in Brazil.  

During the winter, the percent of sun-induced vitamin D3 synthesis at LAT23oS was 

very low, beginning at 10 am and finishing by 3 pm, limiting the opportunity to produce 

vitamin D outside of that time window. The production of vitamin D3 throughout the day 

increases until reaching maximum value around noon, and then falls again. The factors 

that influenced sun-induced vitamin D3 synthesis in this study were latitude, solar zenith 

angle, UV-B radiation and cloudiness. Cloudiness is an extremely variable parameter that 

can strongly affect the efficiency of vitamin D3 production. Tropical regions can have very 

cloudy summers, which may exert influence on the UV radiation that reaches the terrestrial 

surface, thereby attenuating vitamin D conversion even during warmer months.    
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CAPÍTULO 29 -  4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

CAPÍTULO 30 -  Exposição solar sempre foi essencial para saúde humana. Nosso 

requerimento de vitamina D é praticamente satisfeito ao nos expormos à 

UVB. A capacidade de sintetizar pela pele a quantidade recomendada de 

vitamina D claramente existe em doses suberitêmicas de UVR, 

particularmente se área de pele adicional for exposta.  

CAPÍTULO 31 -  No presente estudo, foi utilizado um modelo previamente descrito utilizando 

ampolas de vidro com borossilicato contendo 7-DHC (Figura 5) para avaliar 

o efeito da latitude, radiação UVB, ângulo zênite e nebulosidade no potencial 

da luz solar iniciar a produção in vitro de vitamina D. Como visto na literatura 

em estudos in vitro, em latitudes menores que 35° - o que inclui todo o Brasil 

- há produção de vitamina D ao longo de todo o ano, pois o espectro de 

radiação incidente se sobrepõe com o espectro de ação biológica da 

vitamina D. Como o Brasil apresenta extensas áreas de litoral e 

temperaturas amenas em boa parte do ano, pode ser possível expor-se ao 

sol de forma moderada, por curtas durações - antes de formar o eritema 

cutâneo - e de modo regular, o que pode promover formação de vitamina D 

com menor prejuízo ocular ou cutâneo.  

CAPÍTULO 32 -   

CAPÍTULO 33 -   
CAPÍTULO 34 -  Figura 5. Ampolas contendo 7-DHC e seus subprodutos obtidos após 

exposição solar foram processadas pelo método HPLC (Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência), e a quantidade de cada fotoproduto foi calculada 

pela área abaixo do pico do cromatógrafo.  

CAPÍTULO 35 -   
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CAPÍTULO 36 -  Há significativa correlação entre 25(OH)D circulante e quantidade de 

radiação solar nos estudos in vivo, assim como in vitro, e esta correlação 

tende a ser mais forte quanto mais próximo do Equador. Mas é importante 

pontuar que radiação em excesso não leva a aumento proporcional de 

produção, ou mesmo à intoxicação por vitamina D.  

CAPÍTULO 37 -  Em um dia de verão sem nuvens, na LAT3°S, foi realizado experimento com 

exposição à radiação solar de ampolas contendo precursor no período de 

meio-dia a 2h da tarde por 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos para 

avaliar fotoprodução de Vitamina D (preD+D) nestes horários de grande 

insolação. Conforme gráfico 1, a fotoconversão de Vitamina D foi crescente, 

mas a produção foi menos intensa com o tempo. Em 1h de exposição, 

formou-se 9,37% de Vitamina D; em 2h, 12,6% do precursor se converteu a 

Vitamina D (ou seja, acréscimo de 3,23% na segunda hora), havendo 

aumento de produtos inertes em detrimento de Vitamina D. O isômero 

taquisterol é mais fotorreativo quando exposto à radiação, e a reação é 

deslocada de taquisterol para preD e lumisterol, e este último passa a 

acumular com o tempo (dados não publicados).   

CAPÍTULO 38 -   

CAPÍTULO 39 -   
CAPÍTULO 40 -  Gráfico 1. Porcentagem de conversão de Vitamin D (PreD+D) a cada 15min 

no período entre meio-dia a 2pm em dia ensolarado na LAT3°S e UVB 

cumulativa ponderada para Vitamina D.  

CAPÍTULO 41 -   

LAT 3°S tem maior taxa de conversão de vitamina D em relação a LAT 23°S, 

sendo a diferença média entre as AUCs de 19,74 (Intervalo de Confiança de 

0

500

1000

1500

2000

2500

0

2

4

6

8

10

12

14

12h15 12h30 12h45 13h 13h15 13h30 13h45 14h

P
re

D
+

D
 %

 c
o

n
ve

rs
io

n

LAT3°S Dec14 noon-2pm

PreD+D Tachysterol Lumisterol UVBVitD

U
V

B
 V

itD
 J/m

-2



 

 40 

95%: 14,64-24,84; p<0,0001; tamanho do efeito 3,64). Em relação à 

radiação UVB, também houve diferença entre as AUCs, sendo 

significantemente maior na LAT 3°S (diferença 4.404,5; IC 3101,5-5707,4; 

p<0,0001; tamanho do efeito 3,18). As médias das radiações foram 

superiores na LAT3°S ao longo do ano, excetuando-se os meses de verão, 

quando a radiação solar foi mais intensa na LAT 23°S.  

CAPÍTULO 42 -  No inverno, a fotoconversão foi muito pequena na LAT23°S, podendo não 

ser suficiente para manter estoques adequados de vitamina D. E, se nos 

meses de verão no Sudeste, que em geral são nublados, não tenham UVB 

suficiente para aumentar fotoprodução de vitamina D, seria necessário 

estimular exposição em outros meses mais ensolarados. Como se trata de 

vitamina lipossolúvel, pode ser armazenada no tecido adiposo e utilizada 

durante períodos de muita nebulosidade, chuvas, baixas temperaturas e 

pouca radiação UV, quando há redução na produção de vitamina D. 

CAPÍTULO 43 -  No Nordeste, estima-se que alguns minutos de exposição cotidiana 

permitam síntese adequada de vitamina D, principalmente em indivíduos 

jovens, saudáveis e de fototipo baixo de pele.    

CAPÍTULO 44 -  Na LAT3°S, a fotoconversão iniciou-se mais cedo que na LAT23°S em todos 

os meses, mostrando que possivelmente as primeiras horas de sol na 

LAT3°S permitam produzir vitamina D cutânea, sendo menos prejudicial que 

horários de maior insolação.  

CAPÍTULO 45 -  Há diferenças de produção de vitamina D entre verões ensolarados e 

nublados. Nebulosidade exerce influência na radiação UV que atinge a 

superfície terrestre, podendo atenuar conversão de vitamina D mesmo em 

meses de verão. Em dezembro de 2012, observou-se baixa taxa de 

conversão em ambas cidades, o que concordou com os relatórios climáticos 

e registros feitos por satélite (Figura 6) que mostraram alta taxa de 

nebulosidade neste mês em 2012, contrastando com o observado no 

mesmo mês no ano de 2014. 
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CAPÍTULO 46 -      15dez12, experimento em São Paulo 

CAPÍTULO 47 -   

CAPÍTULO 48 -    16dez14, experimento em São Paulo 

CAPÍTULO 49 -   

CAPÍTULO 50 -   

 

 

16dez12, experimento em Fortaleza 

 

CAPÍTULO 51 -   30dez14, experimento em Fortaleza 

CAPÍTULO 52 -  Figura 6. Imagens de satélite dos dias estudados em dezembro de 2012 e 
de 2014. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - 
http://satelite.cptec.inpe.br/acervo/goes.formulario.logic?i=br 

CAPÍTULO 53 -   
CAPÍTULO 54 -  Os fatores que influenciaram a fotoconversão foram latitude, hora do dia, 

radiação ultravioleta B e presença de nuvens.  
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CAPÍTULO 55 -  Deve-se evitar excesso de exposição ao sol, pois além dos malefícios já 

bem estabelecidos à saúde humana, a vitamina D pode ser degradada pela 

luz solar, não havendo benefício em exposições prolongadas. Não se vê 

benefício em se expor ao sol ao meio-dia sem proteção, pois nestes horários 

de grande insolação, a abundância de radiação permite que, mesmo com 

filtro solar, haja UVB penetrando as camadas da pele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CAPÍTULO 56 -  O efeito da radiação solar na saúde humana depende do tipo e da 

quantidade, que por sua vez depende da concentração de ozônio e do 

ângulo zênite, conforme hora do dia e estação do ano. Nuvens normalmente 

reduzem UVR que atinge o solo, embora este efeito seja muito variável. 

CAPÍTULO 57 -   

CAPÍTULO 58 -   
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CAPÍTULO 59 -  5. CONCLUSÕES 

CAPÍTULO 60 -  A produção in vitro de vitamina D foi 19,7% maior e mais estável ao longo do 

ano na LAT 3°S, e o efeito da sazonalidade sendo mais evidente na LAT 

23°S. A produção de vitamina D3 iniciou mais cedo na latitude mais próxima 

ao Equador em comparação com a latitude próxima ao Trópico de 

Capricórnio durante a maior parte do ano.  

CAPÍTULO 61 -  A relação da produção in vitro com a radiação UV-B se mostrou semelhante 

ao que ocorre na vitamina D3 sérica, sugerindo que esse modelo represente 

os fenômenos in vivo observados em humanos durante a exposição solar. A 

nebulosidade deve ser considerada, pois pode ter efeito sobre a produção 

cutânea de vitamina D3, mesmo em regiões com abundância de luz solar. As 

correlações menos fortes entre a vitamina D e a radiação UVB encontradas 

na LAT 23°S podem ser parcialmente explicadas pelas condições climáticas 

específicas das regiões tropicais, como precipitação e nebulosidade. Maior 

precipitação foi detectada em 2012/13 em relação a 2014/15, atingindo 

quase o dobro em dezembro de 2012, em relação a dezembro de 2014 na 

mesma cidade. 
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CAPÍTULO 62 -  6. PERSPECTIVAS 

Embora os resultados não possam ser aplicados diretamente aos seres 

humanos, eles enfatizam a necessidade de estudos mais aprofundados 

sobre produção e fotobiologia da vitamina D em humanos. Para avaliar a 

capacidade individual de produção de vitamina D a partir da radiação solar, 

é necessário verificar status da vitamina D (Total? Dosar proteína ligadora 

da vitamina D para avaliar fração livre?) antes e após exposição, a radiação 

UVB que atinge determinada região (conforme latitude, altitude, hora do dia, 

mês do ano, nebulosidade, poluição), a pigmentação da pele, a quantidade 

de pele exposta (que varia conforme hábitos de vida e de vestuário), o 

tempo e frequência de exposição, e se o indivíduo faz ingestão dietética ou 

por suplementos de vitamina D.  
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CAPÍTULO 63 -  7. NOTA À POPULAÇÃO 

A vitamina D, essencial para a saúde óssea, é produzida pela pele quando 

nos expomos à luz solar. Apesar da grande disponibilidade de raios 

ultravioleta provenientes do sol em países com baixas latitudes como o 

Brasil, que permitiriam a fotossíntese de vitamina D em níveis adequados 

durante a maior parte do ano, estudos mostram que níveis inadequados de 

vitamina D são comuns. Em recente metanálise que incluiu estudos com 

predomínio de idosos e mulheres na pós-menopausa, 28,2% da população 

brasileira apresentava deficiência de vitamina D, definida como nível sérico 

de 25(OH)D abaixo de 20 ng/mL, sendo os níveis mais baixos registrados 

nas regiões Sul e Sudeste. Nosso estudo mostrou diferenças de produção 

de vitamina D, em modelo in vitro que reflete a produção na pele, entre 

cidade do Nordeste (Fortaleza) e do Sudeste (São Paulo). Observamos que 

a produção de vitamina D é maior ao longo do ano em Fortaleza, e também 

começa mais cedo, em geral já há produção às 07h da manhã. A diferença 

entre as duas cidades é maior no inverno, onde produção significativa inicia 

somente a partir das 10h em São Paulo, e a produção de vitamina D3 em 

dias ensolarados no inverno ao meio-dia foi quase um terço do que foi 

observado em Fortaleza. Deste modo, supõe-se que pode-se produzir 

vitamina D pela pele através de exposições cuidadosas (sem vermelhidão) 

em horários mais precoces em cidades mais ao norte do Brasil. Sugerimos, 

também, exposição cuidadosa em meses quentes prévios para suprir 

possível insuficiência de produção nos meses de inverno em regiões mais 

ao Sul do Brasil.  
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(OPCIONAL) O apêndice é um documento autônomo elaborado pelo 

próprio autor para completar sua argumentação, sem prejuízo da unidade do 

trabalho. São identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e 

pelos respectivos títulos. Quando esgotadas as letras do alfabeto elas serão 

dobradas. 
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