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Introdução
A vitamina D consiste em ser uma vitamina que

auxilia na proliferação da célula muscular, bem

como na recuperação desta ao final do treino,

conforme o Instituto de Pesquisa HZM . Dessa

forma, ela se forma a partir de um hormônio

secosteróide, cujo este atua no beneficiamento da

saúde esquelética do atleta, atuando na sua

função imunológica e inflamatória, ao mesmo

tempo, culminando também com uma maior

absorção do cálcio e maior força muscular .

Contudo, a falta desse nutriente tão

importante, possibilita o aumento das doenças

crônicas e respiratórias, entre outros males, que

acometem principalmente os atletas .

Um ponto principal no que diz respeito a

utilização desta vitamina, se relaciona à

recuperação dos músculos, mediante uma torção

ou estresse por sobrecarga .

Contudo, apesar de a falta da vitamina D ter

se agravado ao longo da pandemia, esse

problema vem de muito antes, isso porque as

concentrações deste elemento, tanto na saúde

dos atletas, quanto no organismo de outras

pessoas que não são atletas, vem se

precarizando gradativamente .

Além dos medicamentos sintéticos, cujo

estes devem ser prescritos por um médico, o sol

também é uma importante fonte da vitamina D.

Acoplado a esta questão, têm-se ainda a questão

da cor da pela, uma vez que esta se

responsabiliza também pela produção de

melanina e consequente estabelecimento da

Vitamina D.

Problemas
Os problemas para aumentar a sua importância

vai além das questões físicas pois as lesões por

questão de deficiência de vitamina D vem

aumentando consideravelmente nos últimos

anos;

Outros problemas que vemos estão nas questões

financeiras dos clubes ou ligas que vendem a

imagem do atleta e corre o risco as vezes de

perderem os atletas pela temporada inteira.

Justificativa
O trabalho a seguir tende a enaltecer a questão

da vitamina D em atletas, assim, o trabalho se

justifica pela necessidade eminente de conhecer a

respeito dessa vitamina, entender como ela atua

no corpo, além de poder analisar os efeitos desta

para um atleta, quais são os possíveis danos que

a mesma pode auxiliar evitar e de que forma a

prática do exercício pode ser aprimorada a partir

da ingestão deste importante suplemento.

Objetivo
O objetivo do trabalho concerne no conhecimento

desta vitamina, na compreensão da atuação da

mesma no organismo humano e no auxílio que

pode ser oferecido ao atleta, através do uso

desta, através da prática de exercícios, uma vez

que o não uso desta pode culminar em lesões ou

resultados ineficazes devido a defasagem da

substância no organismo.

Métodos
A pesquisa a respeito da relação entre vitamina D

prática de atividades físicas/atletas é de cunho

teórico e estará baseada em artigos existentes,

cuja intenção é demonstrar a ligação de ambos e

a importância de ambos, para atletas e não

atletas, respectivamente. O período para a análise

bibliográfica se deu ao longo do segundo

semestre de 2021.

Referencial Teórico
A vitamina D é um suplemento importantíssimo

para a prática de exercícios físicos, isso porque, a

mesma auxilia não apenas no bom desempenho

dos atletas, no que tange a sua performance,

como também, evita que problemas relacionados

aos ossos e esqueletos.

A falta da vitamina D em vários times ou posições

é um grande problema para o mundo dos

esportes, isso porque, um estudo realizado em

2012 mostrou que o time do New York Giants

mostrou que 81% dos atletas tinham insuficiência

de vitamina D, em um outro estudo realizado em

2015 feito com 214 jogadores que iriam ingressar

na liga 59% tinham níveis inadequados de

vitamina D e 10% foi identificado uma deficiência

de vitamina, neste mesmo estudo de 2015 revelou

que 86% dos atletas que foram afastados por

lesões musculares durante a temporada

apresentavam 86% de níveis inadequados da

vitamina, e um total de 50% dos atletas de

mostram um nível baixo da vitamina tiveram

lesões durante a temporada.

Na NBA existe um controle bem maior com

relação ao cuidado com seus atletas, uma vez

que os jogadores têm uma dieta extremamente

rígida, noites de sono balanceadas. Porém, na

liga universitária de basquete americano mostrou,

no mesmo estudo realizado em 2012, que o time

George Mason Patriots do estado da Virginia em

ambos os times masculino e time feminino 13 dos

20, ou seja, 65% dos jogadores apresentavam

insuficiência da vitamina D. A cor da pele nesse

mesmo estudo sobre as duas ligas mostram que

há uma grande diferença entre a cor dos atletas,

para os atletas negros sua melanina bloqueia

quase 99% da produção de vitamina D.

Uma pesquisa realizada sobre os níveis de

vitamina D em atletas de futebol, foi constatado

que atletas com níveis de vitamina D superior a

20ng/ml tinham peso corporal, estrutura óssea,

massa magra e pernas relativamente maiores em

relação aos atletas com concentrações abaixo de

10ng/ml. Assim, foi constatado que o uso da

vitamina D poderia ser um aliado em nível

muscular, esquelético, imunológico, inflamatório e

hormonal

Conclusão
No caso de um atleta, essa vitamina apresenta

uma importância ainda maior, auxiliando em

muitas situações cotidianas como na cura das

lesões e no aumento do seu rendimento físico,

estando aí o motivo de os médicos especialistas,

avaliarem periodicamente os atletas e sempre

recomendarem a ingestão desta, haja vista que,

além de manter o equilíbrio do organismo, ela

também pode auxiliar a evitar lesões e fraturas,

uma vez que, a vitamina D auxilia enfaticamente

na saúde óssea.
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