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RESUMO 

 

OLIVEIRA, L. F. Suplementação de bicarbonato de sódio e desempenho em exercício 

intermitente de alta intensidade: consistência dos efeitos e estratégias de otimização. 2021 

169 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de 

São Paulo, São Paulo. 2021. 

 

A suplementação de bicarbonato de sódio (BS) tem se mostrado uma estratégia nutricional para 

melhorar o desempenho físico durante exercícios de alta intensidade, embora esteja associada 

a vários efeitos colaterais (EC). É necessário suplementar altas quantidades de BS, já que parte 

do BS é perdido no estômago causando desconforto. Além disso, pesquisas mostraram grande 

variação interindividual no tempo até o pico de concentração de bicarbonato no sangue (Tmax). 

A suplementação de SB ainda pode ser uma estratégia para aumentar o desempenho em 

condições de hipóxia, onde se observa acidose muscular aumenta. A pesquisa teve três 

objetivos: Estudo A avaliou a ingestão de BS, via cápsulas gastrorresistentes, sobre o pH e 

bicarbonato sanguíneo e EC, bem como a reprodutibilidade da resposta do bicarbonato 

sanguíneo em três sessões distintas; Estudo B avaliou a suplementação de BS em comprimidos 

gastrorresistentes sobre o pH e bicarbonato sanguíneo e EC; e Estudo C avaliou os efeitos da 

suplementação de BS sobre desempenho físico, variáveis sanguíneas e EC em condições de 

normóxia e hipóxia. No Estudo A Parte I analisamos a farmacocinética do pH e bicarbonato 

sanguíneo e EC por 4 h após a suplementação de 0.1 e 0.3 g·kg-1 de BS, comparando cápsulas 

gastrorresistentes com gelatinosas. Na parte II avaliamos a consistência dessas respostas 

sanguíneas da farmacocinética após 0.3 g·kg-1 MC de BS em três ocasiões separadas. Na parte 

III, investigamos as respostas farmacocinéticas a suplementação de BS em um indivíduo pós-

cirurgia bariátrica. O Estudo B analisamos a farmacocinética do pH e bicarbonato sanguíneo e 

EC por 6 h após a suplementação de 0.1 e 0.3 g·kg-1 de BS, comparando suplementação em 

solução, cápsulas gelatinosas e comprimidos gastrorresistentes. O estudo C suplementamos os 

voluntários com placebo ou 0.3 g·kg-1 de BS e após 90 min testamos o desempenho em 3 séries 

do teste de Wingate em condições de hipóxia e normóxia, também foi avaliado os EC. Os 

resultados mostraram que não houve diferenças nas variáveis sanguíneas e EC medidos entre 

os tipos de cápsulas, apenas entre as doses (A - parte I). A reprodutibilidade foi moderada no 

nível do grupo e pobre no nível individual, e o Tmax não foi reprodutível nas três sessões. No 

entanto, foi mostrada uma janela de potencial ergogênico de ~3h (A - parte II). Aumentos no 

bicarbonato sanguíneo em um indivíduo pós cirurgia bariátrica foram mais altos comparado 

com normais (A – parte III). Os aumentos de pH e bicarbonato sanguíneos foram menores com 

a suplementação dos comprimidos gastrorresistentes comparado com cápsulas gelatinosas e 

solução, sem diferenças em EC (Estudo B). A suplementação BS mostrou efeito ergogênico 

sobre o desempenho apenas na normóxia, a hipóxia aumentou a percepção de EC com a 

suplementação (Estudo C). Conclui-se que a não houve nenhum tipo de vantagem em fazer a 

suplementação de BS via cápsulas ou comprimidos gastrorresistentes. A farmacocinética da 

suplementação não é reprodutível a nível intraindividual e interindividual, mas há uma janela 

de potencial ergogênico de longa duração. A suplementação não melhorou o desempenho no 

teste físico intermitente de Wingate em hipóxia, talvez devido ao aumento da incidência de 

efeitos colaterais. 

 

Palavras-chave: bicarbonato de sódio, tamponante, exercício, consistência, fadiga muscular e 

desempenho físico. 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, L. F. Sodium bicarbonate supplementation and performance in intermittent 

high-intensity exercise: consistency of effects and optimization of exercises. 2021. 169 s. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Escola de Educação Física e Esporte, Universidade de São Paulo, 

São Paulo. 2021. 

 

Sodium bicarbonate (SB) supplementation has been shown to be an effective nutritional 

strategy to improve performance during high-intensity exercise, although it is associated with 

various side-effects. Supplementation of high amounts of SB are required since some is lost in 

the stomach causing discomfort. Additionally, studies show large interindividual variation in 

the time to peak blood bicarbonate concentration (Tmax). SB supplementation could be an 

effective strategy to improve exercise performance in hypoxia, where muscle acidosis may be 

increased. This project had three objectives: Study A investigated the effect of SB 

supplementation in gastro-resistant capsules on blood pH and bicarbonate, and associated side-

effects, as well as the reproducibility of the blood bicarbonate response on three distinct 

occasions; Study B investigated the effect of SB supplementation in gastro-resistant tablets on 

blood pH and bicarbonate, and associated side-effects; and Study C investigated the effect of 

SB supplementation on exercise performance, blood variables and side-effects in conditions of 

normoxia and hypoxia. In Study A Part I, we analyzed the pharmacokinetics of blood pH and 

bicarbonate and side-effects for 4 h after supplementation of 0.1 and 0.3 g·kg-1 SB, comparing 

gastro-resistant and gelatine capsules. In part II, we assessed the consistency of these blood 

pharmacokinetic responses after 0.3 g·kg-1 SB on three separate occasions. In part III, we 

investigated the pharmacokinetic responses to SB supplementation in an individual who had 

undergone bariatric surgery. In Study B, we analysed the pharmacokinetics of blood pH and 

bicarbonate and side-effects for 6 h after supplementation of 0.1 and 0.3 g·kg-1 SB, comparing 

supplementation in solution, and gelatine and gastro-resistant tablets. In Study C we 

supplemented volunteers with placebo or 0.30 g·kg-1 SB and after 90 min measured 

performance during 3 bouts of the Wingate test in hypoxic and normoxic conditions, and side-

effects were also evaluated. The results showed that there were no differences in blood 

measures and side-effects between the types of capsules, only between doses (A - part I). 

Reproducibility was moderate at the group level and poor at the individual level, and Tmax was 

not reproducible across the three sessions. However, a window of ergogenic potential of ~3h 

was shown (A - part II). Increases in blood bicarbonate in an individual after bariatric surgery 

were higher than compared to normal individuals (A - part III). The increases in blood pH and 

bicarbonate were lower with supplementation of gastro-resistant tablets compared to gelatine 

capsules and solution, with no differences in side-effects (Study B). SB supplementation was 

ergogenic for performance only in normoxia, while hypoxia increased side-effects with 

supplementation (Study C). In conclusion, there was no advantage in supplementing SB using 

gastro-resistant capsules or tablets. Blood pharmacokinetics following supplementation are not 

reproducible at the intra-individual or inter-individual level, but there is a long window of 

ergogenic potential. SB supplementation did not improve Wingate performance in hypoxia, 

perhaps due to increased incidence of side-effects. 

 

Key words: sodium bicarbonate, buffering, exercise, consistency, muscle fatigue and physical 

performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fadiga muscular é um fenômeno multifatorial altamente complexo. Por ser um dos 

principais fatores limitantes ao desempenho físico e esportivo, a fadiga tem sido extensivamente 

investigada nas ciências do esporte e do exercício. Apesar de ser alvo de estudos há décadas, é 

seguro afirmar que a fadiga é um fenômeno ainda não totalmente compreendido (Fitts 1994; 

Debold 2012; Kent-Braun et al. 2012). A fadiga pode ser definida como a incapacidade do 

músculo esquelético em manter uma determinada tensão, ou a incapacidade de manter o 

exercício físico a uma dada intensidade (Sahlin 1992).  

Em exercícios de alta intensidade, o acúmulo de íons hidrogênio (H+), que gera uma 

queda do potencial de hidrogênio (pH) intramuscular (isto é, acidose muscular), vem sendo 

apontado como uma das principais causas da fadiga (Fitts 1994). O corpo humano possui 

defesas contra esse acúmulo de íons H+. Dentre elas, destacam-se: 1) tamponamento químico 

intracelular, caracterizado pela ação dos fosfatos e do grupo imidazol presente em aminoácidos, 

dipeptídeos e proteínas (Abe 2000); 2) tamponamento dinâmico, caracterizado pela remoção 

ativa dos íons H+ do citosol para a mitocôndria (ex.: ação da lançadeira malato-aspartato) e do 

citosol para o meio extracelular (ex.: ação dos transportadores monocarboxilatos – MCT; Juel, 

2008; Robergs, Ghiasvand, & Parker, 2004); e 3) tamponamento extracelular, caracterizado 

principalmente pela ação do ânion bicarbonato (Juel 2008) e da hemoglobina.  

Dada a relevância dos sistemas de tamponamento para o controle do equilíbrio ácido-

base nas células musculares, e dado o papel da acidose intramuscular no desenvolvimento da 

fadiga, estratégias capazes de otimizar a ação desses sistemas durante exercícios de alta 

intensidade têm grande potencial para retardar a fadiga e, assim, contribuir para a melhora do 

desempenho físico. Dentre essas estratégias, a suplementação de bicarbonato de sódio tem 

recebido especial atenção e tem se mostrado particularmente efetiva (Requena et al. 2005; Carr 

et al. 2011b; Peart et al. 2012; Heibel et al. 2018).  

Quando ingerido, o bicarbonato de sódio reage instantaneamente com o ácido clorídrico 

do estômago. Em seguida, o bicarbonato será absorvido preferencialmente no jejuno (Turnberg 

et al. 1970). Após absorção, o bicarbonato atingirá a corrente sanguínea, levando ao aumento 

da concentração de bicarbonato sanguíneo, e consequentemente, do pH sanguíneo (Requena et 

al. 2005). Em exercícios de alta intensidade, esse aumento da concentração de bicarbonato 

sanguíneo potencializa o efluxo dos íons H+ e do lactato, produzidos durante o exercício, para 
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fora do músculo ativo. Isso resulta em aumento de lactato sanguíneo após exercício com 

suplementação de bicarbonato de sódio (Oliveira et al. 2017) o que ocorre devido a um aumento 

da atividade dos MCTs, os quais se tornam mais ativos conforme o gradiente 

intracelular/extracelular de íons H+ aumenta (Halestrap 2013). Com isso, o pH intramuscular 

diminui mais lentamente, havendo menor interferência da acidose sobre o processo contrátil e 

a produção de ATP pela via glicolítica, logo atrasando o início da fadiga. 

Nesse contexto, diversos estudos já demonstraram os efeitos benéficos da 

suplementação de bicarbonato de sódio sobre a capacidade física e desempenho físico durante 

exercícios de alta intensidade (Carr et al. 2011b; Peart et al. 2012), bem como sobre o 

desempenho específico de diversas modalidades esportivas, tais como o judô, a natação e o 

boxe (Artioli et al. 2007; Lindh et al. 2008; Siegler and Hirscher 2010). Uma meta-análise 

mostrou que esta estratégia nutricional leva a um aumento médio de 1.7% (±2.0%) no 

desempenho físico (Carr et al. 2011b). Para que ocorram esses efeitos ergogênicos é necessário 

um aumento mínimo de bicarbonato sanguíneo, e possivelmente os maiores picos de 

bicarbonato sanguíneo gerem os melhores resultados em desempenho físico. Nesse sentindo, 

foi sugerido teóricos limiares ergogênicos: o limiar de +5 mmol·L-1 é considerado uma zona de 

potencial benefício ergogênico; e acima de 6 mmol·L-1 é a zona de quase certo ergogênico (Carr 

et al. 2011b; Jones et al. 2016; Heibel et al. 2018). 

Apesar da bem documentada eficácia ergogênica da suplementação de bicarbonato de 

sódio, tal estratégia ainda enfrenta um grande problema que limita a sua aplicabilidade no 

cenário esportivo: as elevadas doses necessárias para haver melhora do desempenho 

(tipicamente 0.3 g·kg-1 de massa corporal (MC)) e o desconforto gastrointestinal decorrente 

dessas doses altas (McNaughton et al. 2008; Carr et al. 2011c; Heibel et al. 2018), o que pode 

limitar o efeito ergogênico (Saunders et al. 2014a). Tal efeito ocorre porque grande parte do 

bicarbonato que chega ao estômago neutraliza os ácidos presentes no suco gástrico. Como 

consequência, boa parte da dose ingerida não chega ao intestino, resultando em baixa absorção 

intestinal do bicarbonato, é calculado que apenas ~15% do bicarbonato ingerido chega à 

corrente sanguínea, sendo os demais ~85% perdidos provavelmente no estômago (Oliveira et 

al. 2018). A reação de neutralização do ácido estomacal consome grande parte do bicarbonato 

resulta em elevada de formação de dióxido de carbono. A formação desse gás causa distensão 

abdominal e eructação, que, a depender de sua severidade, pode evoluir para náusea. Isso 

explica uma das mais frequentes queixas após o consumo de altas doses de bicarbonato, a saber, 

desconforto gástrico. De fato, estudos mostram que a frequência e intensidade dos efeitos 
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colaterais estão fortemente associados à dose de bicarbonato de sódio administrada 

(McNaughton 1992a). Assim sendo, desenvolver estratégias capazes de diminuir a dose efetiva 

de bicarbonato de sódio sem afetar sua efetividade são essenciais para tornar mais viável o uso 

desse suplemento. Além disso, estratégias que possibilitem reduzir a dose efetiva podem 

também tornar possível o uso seguro de doses ainda mais efetivas. 

Nesse sentido, a administração de bicarbonato de sódio em invólucros gastrorresistentes 

emerge como uma potencial alternativa para solucionar essa questão (Breitkreutz et al. 2007). 

Nossa hipótese é a de que caso o bicarbonato de sódio seja consumido com um revestimento 

especial capaz de suportar o pH ácido do estômago, as cápsulas atravessariam o estômago 

intactas e liberariam seu conteúdo apenas no jejuno (Petereit and Weisbrod 1999). Com tal 

estratégia, acreditamos que uma menor frequência de efeitos colaterais pode ser observada, já 

que o bicarbonato deixaria de ser neutralizado no estômago, reduzindo a formação de dióxido 

de carbono. Além disso, a absorção do bicarbonato poderia ser otimizada, já que o mesmo seria 

liberado exatamente no local preferencial de sua absorção, no jejuno, o que possivelmente 

reduziria a dose necessária para induzir alcalose metabólica. Evidências adicionais que apoiam 

esta noção foram fornecidas por um estudo recente que mostrou menor incidência e intensidade 

de sintomas gastrointestinais quando o bicarbonato de sódio foi ingerido em cápsulas com 

revestimento entérico em comparação com cápsulas gelatinosas e de liberação lenta (Hilton et 

al. 2020a). No entanto, cápsulas com revestimento entérico e de liberação lenta resultaram em 

menor aumento de bicarbonato sanguíneo. 

Uma outra preocupação recente sobre a efetividade da suplementação de bicarbonato de 

sódio diz respeito à elevada variação interindividual no tempo necessário para que o pico de 

bicarbonato sanguíneo seja atingido após a ingestão de bicarbonato de sódio. Classicamente, 

estudos com ingestão aguda permitem intervalo de ~90 min entre o término da ingestão e o 

início dos testes físicos (McNaughton 1992b; Peart et al. 2012). Isso porque esse é o tempo 

médio aproximado para que o pico de bicarbonato sanguíneo seja atingido no sangue 

(McNaughton 1992b). No entanto, dados mais recentes indicam que, ainda que o tempo médio 

seja de aproximadamente 90 minutos, quando verificamos dados individuais há um padrão de 

elevada variabilidade de 75 a 180 minutos para atingir o pico após consumo da dose mais usual 

de 0.3 g·kg-1 de MC (Jones et al. 2016). Outro estudo mostrou que a variação entre os indivíduos 

é notavelmente grande, de modo que alguns levam mais do que 120 minutos para atingir o pico 

de bicarbonato sanguíneo ao passo que outro levam cerca de 40 minutos, apesar de mostrar 

certa consistência intraindividuais (Gough et al. 2017b). Também foi demonstrada grande 
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variação interindividual no pico de pH com a suplementação de bicarbonato de sódio (Gough 

et al. 2017b; Sparks et al. 2017). As análises realizadas nesse artigo foram simples, é provável 

que análises mais robustas forneçam uma melhor percepção do fenômeno. Os mecanismos por 

trás de tal variação são ainda desconhecidos, e não se sabe se o pico de bicarbonato sanguíneo 

pode diferir para cada indivíduo em diferentes dias.  

Uma última questão sobre a suplementação de bicarbonato de sódio diz respeito ao 

possível benefício da suplementação em condições agudas de moderada e alta altitude 

(Saunders et al. 2009; Deb et al. 2018a). Essas condições sabidamente geram um ambiente de 

hipóxia; com a redução da disponibilidade de oxigênio ao nível mitocondrial, há maior 

solicitação dos sistemas anaeróbios de transferência de energia, o que acarreta em uma 

intensidade relativamente maior para o mesmo nível absoluto de trabalho, comparado ao nível 

do mar (Levine et al. 2008). Observa-se, portanto, aumento da produção de H+, mesmo em 

cargas menores. Dessa forma, há uma antecipação da fadiga pelo aumento da acidose 

intracelular e extracelular durante o exercício, mesmo em cargas submáximas (Saunders et al. 

2009). Nesse cenário, o uso de um suplemento tamponante poderia ser, hipoteticamente, uma 

estratégia ergogênica eficaz, embora ainda não haja um consenso na literatura sobre sua eficácia 

(Deb et al. 2017; Gough et al. 2019a) ou sua ineficácia  (Flinn et al. 2014; Saunders et al. 2014b) 

nessas condições. É difícil encontrar uma explicação que concilie tais resultados conflitantes, 

de tal modo que a obtenção de mais evidências acerca do potencial ergogênico do bicarbonato 

de sódio em condição de hipóxia emerge como a melhor maneira de confirmar se essa hipótese 

é verdadeira.  

Com base nos problemas aqui apresentados, nossa hipótese é que a suplementação de 

bicarbonato de sódio ingerido por meio de cápsulas ou comprimidos gastrorresistentes, mesmo 

em doses menores, provocariam respostas semelhantes de bicarbonato sanguíneo comparado a 

dose padrão, mas com menos efeitos colaterais. Hipotetizamos, ainda, que a suplementação 

resultaria em um aumento sustentado do bicarbonato sanguíneo acima dos limiares 

ergogênicos, potencialmente desafiando a necessidade de tempos de ingestão individualizados, 

baseados em tempo de pico. Também foi nossa hipótese que a suplementação de bicarbonato 

de sódio influenciaria o desempenho físico intermitente de alta intensidade melhorando o 

desempenho em condições de hipóxia e normóxia e, ainda seria capaz de reestabelecer o 

desempenho físico a condições de normóxia. 
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2 OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa teve três objetivos distintos, razão pela qual foi composta por três 

estudos. O primeiro avaliou os efeitos da administração de bicarbonato de sódio, via cápsulas 

gastrorresistentes, sobre o pH e bicarbonato sanguíneos e efeitos colaterais, bem como a 

reprodutibilidade do bicarbonato sanguíneo em três sessões distintas (Estudo A); o segundo 

avaliou a suplementação em comprimido gastrorresistentes sobre o pH e bicarbonato 

sanguíneos, assim como seus efeitos colaterais (Estudo B); o terceiro avaliou os efeitos da 

suplementação de bicarbonato de sódio sobre desempenho físico, variáveis sanguíneas e efeitos 

colaterais em condições de normóxia e hipóxia (Estudo C). 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

❖ Explorar o efeito da viabilidade da suplementação de bicarbonato de sódio ingerido em 

diferentes formas gastrorresistentes nas respostas farmacocinéticas do pH e bicarbonato 

sanguíneos e tolerabilidade a diferentes doses; 

❖ Analisar a variabilidade interindividual e intraindividual das respostas de bicarbonato 

sanguíneo à ingestão de bicarbonato de sódio. 

❖ Verificar o efeito da suplementação de diferentes doses de bicarbonato de sódio, ingerido 

em diferentes formas gastrorresistentes, sobre a magnitude e duração da alcalose metabólica 

induzida, bem como o tempo para atingir o pico da concentração de bicarbonato sanguíneo; 

❖ Verificar a incidência e severidade dos efeitos colaterais decorrentes da suplementação de 

bicarbonato de sódio via diferentes formas gastrorresistentes; 

❖ Verificar os efeitos da suplementação de bicarbonato de sódio sobre o desempenho e 

respostas sanguíneas e possíveis efeitos colaterais em condições de hipóxia e normóxia 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. BALANÇO ÁCIDO-BASE NO ORGANISMO 

  

 A regulação do balanço ácido-base no organismo é vital para a manutenção da função 

de muitos processos fisiológicos das células, tecidos e órgãos. Os níveis de pH do sangue devem 

ser rigidamente regulados dentro de uma faixa extremamente estreita de 7.35 a 7.45. 

Diariamente o metabolismo produz ácidos que são eliminados por um eficiente e refinado 

sistema, que envolve: o sistema respiratório, encarregado de manter a pressão parcial de CO2 

(PCO2) constante em aproximadamente 40 mmHg no sangue; o sistema renal, que absorve e 

produz “novo” bicarbonato mantendo-o em torno de 24 mmol·L-1
; e ainda mecanismos de 

tamponamento intracelulares e extracelulares (Musa-Aziz 2017).  Em momentos de perturbação 

no balanço ácido base no organismo os mecanismos de tamponamento intracelulares e 

extracelulares são os primeiros a agir. Seguidos pela regulação entre os sistemas respiratório e 

renal, que alteram os valores basais de PCO2 e bicarbonato causando as compensações nas 

concentrações de ácidos e base no organismo, necessárias para regular as variações no pH. 

 Todos os alimentos que consumimos diariamente são metabolizados para a produção de 

energia, nesse processo geram ácidos e bases. Alimentos como queijos duros e processados, 

gema de ovos e carnes produzem uma carga potencial de ácido renal de ~28, ~24, ~14 

mEq/100g, respectivamente, enquanto grãos, arroz e massas ~5 mEq/100g, leite e iogurte ~2 

mEq/100g, frutas e vegetais ~-5 mEq/100g, (Scialla and Anderson 2013). Dessa forma, os 

alimentos são precursores de ácidos e bases, advindo do metabolismo proteínas, carboidratos e 

lipídios, que podem gerar CO2, bem como, gerar e/ou consumir H+ (Alpern and Preisig 2004; 

Scialla and Anderson 2013).   

 Desse modo, temos dois tipos de ácidos sendo produzidos e que precisam ser 

eliminados: o ácido volátil (CO2) e o ácido fixo (H+). O ácido volátil é facilmente exalado pelos 

pulmões na expiração. O ácido fixo é um íon muito reativo, por suas características físico-

química, tem a capacidade de interagir com muitas moléculas química ou eletricamente 

alterando sua forma e capacidade funcional. Alterações da acidez em uma solução podem 

interferir nas ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals. A concentração do íon H+ é 

muito pequena comparada a outros íons. Sua concentração está em uma escala logarítmica, 

assim o pH = -log H+ (Musa-Aziz 2017). Dessa forma, pequenas alterações no pH representam 
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grandes alterações nas concentrações do H+, por exemplo a alteração em uma unidade de pH 

representa um aumento de 10 vezes na concentração do H+. 

 O pH do sangue humano é de ~ 7.4, enquanto o pH intracelular na maioria das células 

é levemente mais ácido com pH de ~ 7.2 (Deutsch et al. 1982). As alterações de pH no meio 

extracelular causam rapidamente alterações de pH no meio intracelular (Deutsch et al. 1982; 

Musa-Aziz et al. 2009). Quando há alterações no pH os mecanismos de tamponamento agem 

rapidamente. Proteínas, tampão fosfatos, entre outros, passando para a forma protonada da 

molécula. Assim eles “captam” temporariamente os íons H+, amortecendo de variações do pH, 

no entanto, esses mecanismos de tamponamento não eliminam os íons (Palmer 2016). 

 Logo, os outros mecanismos de regulação do pH pulmonar e renal, eliminam os ácidos 

voláteis e fixos do organismo, juntos esses sistemas formam a razão da proporção entre ácido 

e base. Como mostra a equação de Henderson-Hasselbalch, para o sistema tampão bicarbonato: 

𝑝𝐻 = 6.1 + log
[𝐻𝐶𝑂3

−]

𝑠. 𝑃𝐶𝑂2
 

Para manter os valores de pH regulado o organismo dispõe de um fino ajuste nas 

concentrações de ácido volátil pelo sistema respiratório, que regula a PCO2. O CO2 produzido 

no interior das células, sai dos tecidos para o sangue por diferença de gradiente (Palmer 2016). 

Aonde o CO2 vai para os eritrócitos, reage via enzima anidrase carbônica, com H2O formando 

H+ e bicarbonato, o H+ se combina com a hemoglobina e o bicarbonato vai para o sangue via o 

tocador cloreto bicarbonato (Romero et al. 2013). Ao chegar nos alvéolos a pressão de oxigênio 

(O2) é maior e ocorre o processo é inverso, assim o O2 entra no eritrócito onde se combina com 

a hemoglobina e o CO2, que foi transportado em forma de bicarbonato no sangue entra no 

eritrócito sofre a conversão inversa via anidrase carbônica para CO2 e é eliminado (Musa-Aziz 

2017). 

O rim desempenha um papel fundamental tanto em eliminar os ácidos produzidos no 

metabolismo, como em devolver base ao sistema. O processo renal de filtração de bicarbonato 

impede a perda de bicarbonato na urina (base é eliminada apenas em casos de alcalose) e, 

portanto, mantém os níveis plasmáticos desse substrato que é fundamental para evitar 

flutuações de pH. O outro processo desempenhado pelo rim na regulação do bicarbonato 

sanguíneo no organismo, é o processo de eliminação de ácidos fixos via urina, que conserva o 

uso do bicarbonato, pois não há necessidade de tamponar esses ácidos (Boron 2006).  
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O bicarbonato, em condições normais, é todo reabsorvido no néfron renal. A maior 

parte, cerca de 85%, é reabsorvido no túbulo proximal, seguido pela alça de Henle, onde são 

absorvidos mais 10% e por fim no túbulo distal convoluto são absorvidos os 5% restantes. No 

ducto coletor já não há quase bicarbonato para ser absorvido. A reabsorção começa assim que 

o bicarbonato atinge a luz tubular e reage com o H+ (que saiu da célula tubular via trocador 

Na+/H+ ou ATPases) pela ação da anidrase carbônica IV e é transformado em H2O e CO2. 

Ambos entram na célula via aquaporina 1, dentro da célula a anidrase carbônica II catalisa a 

reação surgindo o bicarbonato e H+, que irá novamente para a luz tubular. O bicarbonato vai 

para o interstício via cotransportador eletrogênico sódio-bicarbonato ou pelo tocador cloreto-

bicarbonato (Musa-Aziz 2017). 

Para gerar o novo bicarbonato há o trabalho conjunto do fígado e do rim. O fígado 

detoxifica a amônia, vinda do metabolismo de proteínas, em uréia e glutamina, essas moléculas 

são liberadas no sangue. Quando atingem o rim a uréia é eliminada na urina e a glutamina é 

degradada em 2 moléculas de bicarbonato que voltam para o sistema e gera 2 íons de NH4, que 

precisam ser eliminados. O NH4 se dissocia em NH3 e um H+, ambos saem da célula para a luz 

tubular e logo voltam a forma protonada. Ao atingir a alça ascendente espessa o NH4 é 

transportado para dentro da célula pelo cotransportador sódio-potássio-2cloro, onde é 

novamente desprotonado. Os quais passam para o interstício pelos canais de gás (NH3) e 

trocador sódio-hidrogênio (Na+/H+). Pela disposição anatômica do néfron o amônio pode ser 

desviado do interstício diretamente para as células do ducto coletor. Onde o NH3 passa para luz 

via canais de gás (RhCG) e o H+ passa contra o gradiente via H+ ATPase, onde volta a sua 

forma protonada NH4 e é finalmente eliminado via urina (Geyer et al. 2013). 

Assim os ácidos são eliminados pelos rins, por outro lado, o organismo também possui 

mecanismos de defesa contra situações de alcalose, embora a alcalose seja bem menos frequente 

que acidose. Uma alcalose metabólica pode ser induzida voluntariamente com a suplementação 

de bicarbonato de sódio. A pendrina que é o tocador cloreto-bicarbonato fica na membrana 

apical do ducto coletor no néfron, e em momentos de alcalose metabólica faz a excreção do 

bicarbonato para a urina. A pendrina também é regulada positivamente pela ação dos hormônios 

angiotensina II e aldosterona (Soleimani 2015; Wall and Lazo-Fernandez 2015).  

Os processos de regulação são dinâmicos e ocorrem a todo momento, e assim mantêm 

o pH sanguíneo. Mas ainda podem ocorrer desbalanços de ordem patológica ou fisiológica, que 

irão causar alterações agudas ou crônicas, gerando acidoses ou alcaloses, respiratórias ou 

metabólicas. O exercício físico de alta intensidade gera um desbalanço fisiológico causando 
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acidose metabólica aguda. Pois a alta e urgente demanda energética gera produção excessiva 

de H+, que consequentemente reduz o bicarbonato e altera o pH sanguíneo e, pode durar por 

alguns minutos após o esforço (Oliveira et al. 2017). 

 

3.2. MECANISMOS DE FADIGA MUSCULAR 

 

 A fadiga é um fenômeno multifatorial extremamente complexo, conhecidamente capaz 

de influenciar negativamente o desempenho físico-esportivo. Suas causas variam de acordo 

com o tipo, intensidade e duração do exercício, apresentando, assim, diferentes formas de 

manifestação. Há décadas, esse fenômeno tem sido alvo de diversas pesquisas; no entanto, ainda 

hoje a fadiga não é completamente compreendida. Embora diversas definições de fadiga tenham 

sido propostas na literatura, uma das mais bem aceitas é a de Kent Sahlin, que a define como a 

incapacidade do músculo esquelético em manter uma determinada tensão ou de manter o 

exercício físico a uma determinada intensidade (Sahlin 1992). 

 A fadiga pode ser causada por processos centrais, periféricos, ou pela inter-relação de 

processos nesses dois níveis.  Em nível central, a fadiga é provocada por falhas na geração ou 

transmissão de informação motora em forma de potencial de ação, reduzindo a capacidade de 

recrutamento de unidades motoras (Rasmussen et al. 2007). Os processos centrais têm sido 

classicamente mais associados a exercícios de longa duração e intensidade moderada. Em nível 

periférico, a fadiga é causada por eventos que ocorrem dentro da própria célula muscular 

quando do exercício físico, os quais prejudicam processos contráteis e de transferência de 

energia nos músculos ativos (Fitts 1994). Diferentes tipos de exercícios parecem resultar em 

estímulos distintos que desencadeiam em fadiga (Allen et al. 2008). 

 Uma das mais importantes é a hipótese da fadiga central, a qual postula que os sinais 

resultantes de fadiga na periferia podem modular a atividade de neurônios serotoninérgicos. A 

serotonina é um neurotransmissor relacionado ao bem-estar e relaxamento, atuando, portanto, 

de forma a inibir o drive neural. A produção de serotonina é dependente do transporte do 

aminoácido triptofano por meio da barreira hematoencefálica. O transportador de triptofano 

também realiza o mesmo transporte para os aminoácidos de cadeia ramificada (BCAAs), 

havendo uma competição entre triptofano e BCAAs. Durante o exercício prolongado, aumenta-

se a disponibilidade de triptofano, ao mesmo tempo que se diminui as concentrações de BCAAs 
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no sangue. Assim, aumenta-se o transporte de triptofano através da barreira hemato-encefálica, 

aumentando por consequência a produção de serotonina (Newsholme and Blomstrand 2006).  

 Essa hipótese foi testada em ratos, em um estudo que mostrou que dieta reduzida de 

triptofano resultou em maior resistência ao exercício de longa duração, quando comparado aos 

ratos com dieta rica em triptofano (Yamamoto and Newsholme 2003). Em humanos, essa teoria 

parece não ser verdadeira, já que estudos que depletaram triptofano não observaram melhoras 

no desempenho em exercício prolongado (Hobson et al. 2013b). Outros estudos apontam para 

a importância de outros elementos, como a prolactina, que interfere na interação de serotonina 

e dopamina no cérebro durante o desenvolvimento da fadiga central. Isso parece ocorrer em 

situações de elevado estresse térmico, explicando assim como o calor pode desencadear eventos 

que culminariam em fadiga central (Pitsiladis et al. 2002; Wright et al. 2012). Outros fatores 

também podem contribuir para a fadiga central, como queda da glicemia, redução de 

oxigenação cerebral e até de glicogênio cerebral, o que foi demonstrado em ratos (Matsui et al. 

2011).  

 A fadiga periférica vem sendo alvo de estudo de bioquímicos e fisiologistas do 

exercício. Evidências indicam papel particularmente relevante de alguns eventos no surgimento 

desse tipo de fadiga, tais como: acúmulo de metabólitos, inibição de enzimas que participam da 

transferência de energia, acúmulo de potássio no meio extracelular, diminuição da sensibilidade 

aos íons cálcio (Ca2+) no sítio da troponina, diminuição da liberação ou da recaptação de Ca2+ 

no retículo sarcoplasmático e a depleção de substratos energéticos (Sahlin 1986, 1992; Allen et 

al. 2008). O mecanismo responsável pelo surgimento da fadiga muscular está relacionado com 

a intensidade do exercício. Em exercícios prolongados de moderada intensidade, uma das 

causas parece ser a depleção do glicogênio muscular, assim interferindo na taxa de ressíntese 

de ATP. Um estudo clássico conduzido por Bergstrom et al. (1967) observaram, em homens 

submetidos a exercício moderado realizado em cicloergômetro, uma estreita associação entre 

os estoques iniciais de glicogênio muscular e o tempo até a exaustão. 

 Em exercícios de alta intensidade e curta duração, além da depleção de glicogênio 

muscular existem outros fatores implicados com a fadiga, a saber: diminuição de K+, acúmulo 

de íons fosfato inorgânico (Pi) e acúmulo de íons H+. O K+ é importante para manter o equilíbrio 

elétrico da célula, mantendo-a polarizada e, portanto, responsiva aos estímulos elétricos. 

Durante a contração muscular, observa-se uma perda de K+ para o meio extracelular, 

prejudicando a excitabilidade da célula muscular (Allen et al. 2008). O acúmulo de Pi ocorre 

pela hidrólise da creatina fosfato em Pi e creatina usada na produção de energia em metabolismo 
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anaeróbio, devido à grande demanda energética do exercício físico de caráter intenso. Assim, o 

Pi livre pode deprimir a função contrátil do músculo, podendo também dificultar a reabsorção 

do Ca2+ do retículo sarcoplasmático (Westerblad et al. 2002; Sundberg et al. 2018).  

  A utilização do metabolismo anaeróbio, em particular a via glicolítica, ainda pode gerar 

acúmulo de íons H+, ocasionando queda do pH intramuscular. Apesar das divergências, há 

diversas evidências que apoiam a acidose como uma das mais importantes causas da fadiga em 

exercícios de alta intensidade (Fitts 2016; Westerblad 2016). Dentre os efeitos do acúmulo de 

íons H+, destacamos a competição dos íons H+ com os íons Ca2+ pelo sítio de ligação da 

troponina, prejudicando a capacidade do maquinário contrátil de operar efetivamente (Fabiato 

and Fabiato 1978; Jarvis et al. 2018). A acidose muscular também influência os processos 

contráteis e inibe enzimas importantes da via glicolítica, como a fosfofrutoquinase e a 

glicogênio fosforilase (Gladden 2004; Sundberg et al. 2018). 

 O acúmulo de lactato, comumente observado em atividades intensas, foi tido por muito 

tempo como o principal fator causador da fadiga durante este tipo de exercício. Atualmente, 

essa teoria já perdeu força, pois hoje é bem aceito que o lactato não possui qualquer ação 

deletéria sobre processos contráteis ou de transferência de energia, e ainda é considerado um 

importante substrato energético (Gladden 2004). 

 Ao longo de muitos anos, houve na literatura uma grande discussão sobre a real 

importância do Pi e dos íons H+ no desenvolvimento da fadiga. Embora o debate tenha sido 

marcado pelos que defendiam exclusivamente o Pi (Dawson et al. 1978) ou os íons H+ (Robergs 

et al. 2004), avanços tecnológicos possibilitaram estudar melhor os mecanismos envolvidos no 

processo de fadiga muscular, e assim compreender como cada elemento contribui para esse 

fenômeno. Em um refinado experimento que usa a técnica do trap laser com medidas de uma 

única fibra acoplada em um detector de movimento por laser, foi observado que a acidose gera 

interferência no acoplamento de actina e miosina que diminui a velocidade de contração 

(Debold 2012). 

 É muito importante entender os mecanismos de fadiga, pois assim, pode-se desenvolver 

estratégias potencialmente capazes de retardar seu aparecimento e, assim, melhorar o 

desempenho. Dentre esses elementos responsáveis pelo surgimento da fadiga em exercícios de 

alta intensidade, o pH é certamente um dos mais facilmente manipuláveis. No entanto, alguns 

pesquisadores ainda questionam o papel da acidose muscular no aparecimento da fadiga 

(Westerblad et al. 2002). A despeito dessas divergências, existem evidências indiretas obtidas 

em estudos in vivo que apoiam a acidose muscular como um fator limitante durante exercícios 
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de alta intensidade e curta duração. Dentre elas, destacamos estudos que induziram a alcalose, 

com a ingestão de bicarbonato de sódio, e observaram retardo no aparecimento da fadiga 

(Artioli et al. 2007; Oliveira et al. 2017); estudos que induziram um aumento da capacidade 

tamponante intracelular, via aumento de carnosina muscular, e também observaram um atraso 

no aparecimento da fadiga (Saunders et al. 2017b; De Salles Painelli et al. 2018); e estudos que 

induziram acidose, por meio da ingestão de cloreto de amônia, e verificaram tendência de queda 

no desempenho (Brien and McKenzie 1989).  

 O organismo humano possui diversos mecanismos para manter o pH dentro de valores 

fisiológicos, como tampões intracelulares, tampões químicos sanguíneos, regulação respiratória 

e regulação renal. Dentro das células, o tamponamento é feito por fosfatos orgânicos e por 

proteínas, mais especificamente por resíduos de aminoácidos que contêm grupos imidazóis, 

destacando-se o dipeptídeo carnosina (Abe 2000). Uma vez que a carnosina apresenta valores 

de pKa (constante de dissociação de ácidos) dentro do alcance fisiológico do pH, ocorre um 

protonamento de um dos dois nitrogênios do anel imidazol, sequestrando íons H+ e 

estabilizando o pH desta maneira (Abe 2000). Isso ajuda na manutenção do pH intramuscular 

e possibilita a manutenção do desempenho no exercício de alta intensidade (Hobson et al. 2012). 

 No ambiente extracelular, o mais importante tampão sanguíneo é o bicarbonato, o qual 

tampona os íons H+ gerando dióxido de carbono e água. Outro recurso importante de controle 

da homeostase ácido-base é o transporte ativo de H+ para fora da célula (Mainwood and 

Worsley-Brown 1975), que se dá pelos transportadores do tipo MCT, em especial o MCT4 

(Robergs et al. 2004). A alcalinização do sangue por meio dos agentes tamponantes aumenta o 

efluxo dos íons de H+ do interior do músculo ativo para o sangue, pois existe uma diferença nos 

gradientes iônicos (Mainwood and Worsley-Brown 1975). Isso ajuda na manutenção do pH 

durante exercícios de alta intensidade, nos quais o principal limitante de desempenho parece 

ser a fadiga induzida pela queda do pH. Assim, a alcalinização sanguínea faz com que o pH 

intramuscular diminua mais vagarosamente, de tal modo que há menor interferência da acidose 

sobre o processo contrátil e sobre a via glicolítica, levando ao retardo da fadiga (Bishop et al. 

2004). Assim a suplementação de bicarbonato e de lactato tem potencial ergogênico, uma vez 

que ambos podem interferir na regulação ácido-base. 

 

3.3. EXERCÍCIO FÍSICO EM CONDIÇÃO DE HIPÓXIA 
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 A condição de hipóxia é caracterizada pela menor disponibilidade de O2 no ar. A 

quantidade de O2 no ar é de 21% em toda atmosfera, mas a fração inspirada de oxigênio (FiO2) 

varia conforme a pressão barométrica. Ao nível do mar, a pressão barométrica é 750 mmHg e 

a FiO2 21%. No entanto, quanto maior a altitude o ar vai se tornado mais rarefeito, pois a pressão 

barométrica vai diminuindo conforme a altura, e consequentemente a FiO2 também vai caindo, 

e assim gera um ambiente de hipóxia. A altitude pode ser classificada em: baixa altitude (FiO2: 

21 a 18%; pressão barométrica: 760 a 634mmHg; altitudes de até 1500m) moderada (FiO2: 18 

a 15%; pressão barométrica: 634 a 560; altitudes de 1500 a 2500m), alta (FiO2: 15 a 14%; 

pressão barométrica: 560 a 493mmHg; altitudes 2500m a 3500), muito alta (FiO2: 14 a 10%; 

pressão barométrica: 493 a 363 mmHg; altitudes de 3500 a 5800m) e extrema altitude (FiO2:10 

a 8%; pressão barométrica: 363 a 267 ; altitudes de 5800 a 8000m) (Imray et al. 2011; Parati et 

al. 2018). A hipóxia pode ser produzida em artificialmente em câmara de manipulação 

ambiental, tratasse de um ambiente isolado do exterior, onde a quantidade de O2 é manipulado 

normalmente pela introdução do gás de nitrogênio ou pela filtragem de O2. Também pode ser 

feito o controle da humidade e da temperatura. A pressão atmosférica é principal diferença entre 

a hipóxia natural em altas altitudes (hipóxia hipobárica) e a hipóxia produzida em uma câmara 

ambiental (hipóxia normobárica). Mas também existe outras diferenças como a resistência 

aerodinâmica, que pode afetar um implemento como a bola de futebol e consequentemente 

alterar o desempenho esportivo (Levine et al. 2008).  

 Em condições de hipóxia, a menor FiO2 causa uma reduzida disponibilidade de O2 ao 

nível mitocondrial resulta em maior solicitação dos sistemas de produção de energia, em 

especial da via anaeróbia (Green et al. 1992), o que acarreta em uma maior exigência sobre os 

sistemas de energia devido a uma intensidade relativamente maior para o mesmo nível absoluto 

de trabalho (Levine et al. 2008). Observa-se, portanto, aumento na concentração de lactato 

sanguíneo (Girard and Racinais 2014) e aumentos na concentração de H+. O impacto dessas 

alterações sobre o desempenho e capacidades físicas dependem da magnitude da hipóxia (altura 

da altitude), bem como do tempo de exposição a essa condição. O impacto no desempenho 

físico pode ser neutro, positivo ou negativo, a depender do tipo de exercício (Saunders et al. 

2009; Deb et al. 2018a). 

 A exposição crônica à hipóxia poderia potencializar algumas adaptações ao treinamento 

físico. Desse modo, a hipóxia vem sendo explorada como estratégia de treinamento em 

diferentes modalidades esportivas. A maior carga sobre os sistemas aeróbios no período de 

exposição a hipóxia gera adaptações, tais como o aumento de glóbulos vermelhos, que resultam 
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em ganhos extras no desempenho ao retornar para as condições atmosféricas do nível do mar. 

Esses estímulos metabólicos resultam em melhoras em parâmetros do desempenho aeróbio 

como o aumento do VO2 máximo, devido ao aumento do número de hemácias (Saunders et al. 

2013b). Por outro lado há evidências de melhoras além da capacidade aeróbia, pois o treino em 

alta altitude também melhora a capacidade tamponante (Gore et al. 2007). Quanto maior o 

período de exposição à condição de hipóxia, maior o incremento no desempenho ao se retornar 

ao nível do mar (Saunders et al. 2009). Dessa forma, essa estratégia se popularizou 

especialmente entre atletas de resistência, como ciclistas. E em muitos países europeus, onde 

há locais de alta altitude, como Espanha e França, foram criados centros de treinamento com a 

finalidade de receber atletas para fazer parte de sua preparação física, em alta altitude. Existem 

diversas estratégias e combinações de tempo de exposição a altitude e treinamento que resultam 

em melhora do desempenho físico (Millet et al. 2010; Mujika et al. 2019). 

 A despeito dos aumentos de desempenho e capacidade física com o treinamento físico 

realizado em condição de hipóxia, estudos mostram que a exposição aguda a condições de 

hipóxia pode reduz consideravelmente o desempenho físico (Flinn et al. 2014; Deb et al. 2018a; 

Patel et al. 2021). Como evidenciado por Deb et al. (2017), a hipóxia aguda, equivalente a 

3000m de altitude, causou acidose metabólica, isso resultou em diminuição de 10.5% no 

trabalho total realizado em teste de ciclismo. Isso ocorre devido as importantes alterações nos 

sistemas respiratório e cardíaco, o exercício em hipóxia representa um considerável impacto 

metabólico. O organismo desencadeia várias respostas ao tentar permanecer em homeostase, 

primeira reação que ocorre é a hiperventilação para aumentar a pressão parcial de O2 (PO2) 

(Gore et al. 2007). Dentro da primeira hora em hipóxia há aumento do pH sanguíneo e queda 

da PO2, PCO2 e saturação de O2 (SaO2) (Limmer et al. 2020), gerando uma alcalose ventilatória 

descompensada, que resulta em excreção de bicarbonato pelos rins (Gore et al. 2007), somente 

após 12 horas há queda significativa do bicarbonato sanguíneo (Limmer et al. 2020). 

Resultando em maior concentração de lactato e H+. Todas essas alterações, provocadas pela 

hipóxia aguda, podem levar a uma queda no desempenho físico por antecipação da fadiga, com 

o aumento da acidose intracelular e extracelular durante o exercício, mesmo em cargas 

submáximas.  

 Entre os efeitos negativos da hipóxia, que impactam o desempenho e as adaptações 

geradas pela sobrecarga metabólica imposta nessa condição, existe o período de aclimatação, 

que pode durar de 2 a 4 semana, até que o desempenho seja similar ao nível do mar (Saunders 

et al. 2009). Esse longo período de aclimatação pode ser um grande problema para atletas 
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vindos do nível do mar para competir em alta altitude. É preciso considerar a logística e o 

investimento financeiro e temporal, para o atleta, a equipe e a comissão técnica. Nesse cenário, 

o uso de um agente ergogênico com ação tamponante que pudesse atenuar os efeitos da hipóxia 

aguda ou até mesmo restaurar o desempenho físico do nível do mar, poderia ser uma importante 

alternativa ao longo período de aclimatação. Ressaltando que essa suplementação seria uma 

estratégia interessante para reestabelecer a queda de desempenho apenas em exposição aguda a 

hipóxia, sem o tempo devido para uma adequada aclimatação. Pois a suplementação de um 

tamponante intracelular como a beta alanina ou extra celular como o bicarbonato de sódio 

poderia impactar negativamente nas adaptações fisiológicas ocorridas durante o período de 

aclimatação (Michalczyk et al. 2016).  

 Assim, estudos mostraram a eficácia da suplementação de bicarbonato de sódio em 

aumentar o trabalho total realizado em teste de ciclismo acima da potência crítica em hipóxia 

com altitude simulada de 3000m em jovens fisicamente ativos (Deb et al. 2018b) e atletas de 

ciclismo (Deb et al. 2017). Mais recentemente, Gough et al. (2019a) mostraram melhora em 

desempenho no teste de contrarrelógio de 4 km e melhora do equilíbrio ácido-base em 

condições de hipóxia moderadas, utilizando um protocolo de suplementação individualizado 

pelo Tmax. Por outro lado, outros estudos não mostraram efeitos ergogênicos perante a 

exposição aguda de hipoxia sobre a capacidade física em teste de ciclismo até a fadiga com o 

uso de bicarbonato de sódio (Flinn et al. 2014) ou beta-alanina (Patel et al. 2021), também não 

foi encontrado efeito ergogênico sobre o desempenho de séries de sprints curtos repetidos com 

o uso de tamponante intracelular, extracelular ou a sua combinação (Saunders et al. 2014b). E 

ainda foi possível observar um pequeno efeito ergolítico da suplementação de bicarbonato de 

sódio (Saunders et al. 2014b). Dessa forma, fica evidente que ainda não há um consenso na 

literatura sobre o efeito ergogênico de suplementos tamponantes em condições de hipóxia 

aguda, mais evidências acerca do potencial ergogênico dessa estratégia são necessários. 

 

3.4. BICARBONATO NO ORGANISMO  

 

3.4.1. Da ingestão ao aumento do bicarbonato sanguíneo 

  

 O bicarbonato de sódio suplementado oralmente passa por diversas etapas até chegar ao 

sangue, inicialmente precisa ser liberado do seu invólucro, quando necessário, passa pelo 
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estômago e intestino e finalmente corrente sanguínea. A primeira etapa é sua liberação, isso 

depende da dissolução e solubilidade (Amidon et al. 1995). O bicarbonato de sódio dissolve 

facilmente em água, dessa forma sua liberação é influenciada pela dissolução de seu invólucro. 

Quando a suplementação é feita por meio de solução, o conteúdo já está liberado, normalmente 

essa forma farmacêutica serve como uma medida de base de comparação de outras formas. 

Existe a fase de atraso para a trituração de partículas solidas no estômago, que varia de acordo 

com o tamanho das partículas. Quando a suplementação é feita por meio de cápsulas ou 

comprimidos o conteúdo ativo precisa ser liberado no meio para então ser absorvido. Essa etapa 

depende da dissolução (Amidon et al. 1995). Cápsulas gelatinosas começam a se dissolver em 

contato com a água, mas a dissolução completa demora alguns minutos, independente do pH, 

mas quando há uma grande quantidade de cápsulas gelatinosa essas podem se aglutinar e a 

dissolução completa de todas elas pode demorar um pouco mais. Cápsulas e comprimidos 

podem ser intencionalmente projetas para ter maior resistência e assim atrasam a liberação de 

seu conteúdo, como formulações de liberação prolongada, ou resistência específica como 

invólucros entéricos que liberam seu conteúdo de acordo com o pH. Os movimentos 

peristálticos do esôfago e as contrações estomacais contribuem para a dissolução das cápsulas 

e movimentos peristálticos intestinas em caso de formulação gastrorresistente. 

 Ao passar pelo estômago o bicarbonato de sódio entra em contato com o fluido 

estomacal com o pH baixo.  O bicarbonato de sódio em meio líquido se dissocia em bicarbonato 

e sódio, o bicarbonato que é uma base reage instantaneamente com o ácido clorídrico presente 

no estômago, essa reação produz cloreto de sódio, que se dissocia em cloro e sódio, e ácido 

carbônico, que se decompõe em dióxido de carbono e água:  

𝐻𝐶𝐿 + 𝑁𝑎 + 𝐻𝐶𝑂3 →  𝐻2𝐶𝑂3⏟    
𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 

+ 𝑁𝑎 + 𝐶𝐿  

 Com isso grande parte do bicarbonato é perdido ao neutralizar o ácido do estômago. A 

decomposição do ácido carbônico em CO2 e água, seguida pela sua passagem do CO2 do meio 

líquido para a fase de gás é relativamente lenta, assim a taxa de produção do gás depende da 

dose de bicarbonato ingerida e da área disponível para liberação do gás, mas independe de 

refeição prévia (Fordtran et al. 1984). A liberação do CO2 é a causa de efeitos colaterais típicos 

da ingestão de bicarbonato: distensão abdominal e a eructação. Cálculos baseados nas doses 

administradas de bicarbonato de sódio (para uma pessoa de 70 kg, ~20 g de bicarbonato de 

sódio, o que corresponde a ~175 mmol de bicarbonato) e na diferença entre os aumentos 

esperados vs observados da concentração sanguínea de bicarbonato (~35 mmol·L-1 vs. ~5 
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mmol·L-1, respectivamente), sugerem que apenas ~15% do bicarbonato ingerido chega à 

corrente sanguínea, sendo os demais ~85% perdidos provavelmente no estômago (Oliveira et 

al. 2018). A alteração do pH estomacal causado pela grande quantidade de bicarbonato de sódio 

no estômago, como acontece também com uma grande refeição, pode ser um estímulo para o 

trocador cloreto-bicarbonato localizado membrana das células parietais, na busca do organismo 

manter o pH ácido do líquido gástrico do estômago, dessa forma liberando ácido clorídrico para 

o lúmen estomacal e bicarbonato no sangue (Niv and Fraser 2002). 

 No intestino, na porção duodenal, o bicarbonato normalmente é secretado pelo pâncreas, 

via ducto pancreático, a fim de alcalinizar o quimo (composto pelo alimento e o suco gástrico) 

vindo do estômago. Essa é a primeira linha de defesa para proteger a mucosa intestinal do ácido 

estomacal e da pepsina (enzima digestiva). Também há secreção de bicarbonato, pelas 

glândulas de Brünner, para a formação do muco protetor que recobre a mucosa. A secreção do 

bicarbonato é finamente controlada e estimulada pelo pH ácido (Allen and Flemström 2005). 

A secreção de bicarbonato pode ser alterada pelo pH e altas concentrações de bicarbonato no 

quimo, como esperado com suplementação de bicarbonato de sódio, pode reduzir a secreção de 

bicarbonato no lúmen intestinal.  

 No jejuno o bicarbonato é absorvido, essa absorção pode ocorrer pela saída de íons de 

H+ e pela própria absorção de bicarbonato. Há evidência que a anidrase carbônica, presente na 

membrana celular, tenha um importante papel da no processo de absorção do bicarbonato, uma 

vez sua inibição reduz em 50% sua absorção. O sódio também tem um importante papel na 

absorção do bicarbonato (Turnberg et al. 1970). O processo de absorção ocorre via os trocadores 

sódio-hidrogênio e cloreto-bicarbonato, presentes na membrana luminal do jejuno e 

cotransporte sódio bicarbonato na membrana basolateral (Souza and Sanioto 2018). A absorção 

de sódio ocorre por todo intestino, por diversos mecanismos, a favor e contra o gradiente de 

concentração, pois está envolvido no transporte de diferentes moléculas. Em uma pequena parte 

do jejuno a absorção de sódio é mediada pelo transporte ativo acoplado tanto à absorção ativa 

de bicarbonato quanto à secreção ativa de H+ (Fordtran et al. 1968). De tal modo aumentando 

o sódio e o bicarbonato sanguíneo. No íleo e colón o bicarbonato normalmente é excretado pelo 

trocador cloreto-bicarbonato para o lúmen intestinal, onde a atuação neutralizando H+ 

produzido pelo metabolismo de bactérias (Souza and Sanioto 2018). A suplementação de 

bicarbonato altera o pH e as concentrações de sódio ao longo do trato gastrointestinal, e pode 

gerar alterações de gradientes e pH que podem favorecer ainda mais a sua absorção. Ainda, o 

excesso de bicarbonato de sódio no colón pode dificultar a absorção do cloro deixando o lúmen 
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hipertônico e causando diarreia osmótica acompanhada por distensão cólicas e flatulência 

(Souza and Sanioto 2018). 

 Existem inúmeras evidências que a suplementação de bicarbonato de sódio resulta em 

aumento do bicarbonato sanguíneo (Jones et al. 2016; Gough et al. 2017b; Oliveira et al. 2020; 

Middlebrook et al. 2021). Ainda não está totalmente esclarecido qual a contribuição de cada 

mecanismo para a absorção e qual é preponderante (1- alterações do pH estomacal e maior 

produção de ácidos; 2- possível redução da liberação de bicarbonato no duodeno; 3- absorção 

no jejuno) também não é conhecido se as alterações causadas pela suplementação podem 

proporcionar um ambiente que promova a absorção mesmo em regiões intestinais onde isso 

normalmente não ocorreria (4- possível absorção no íleo). Ainda pode haver outros mecanismos 

relacionados a absorção do bicarbonato ainda não encontrados.  

 

3.4.2. Mecanismos de ação da alcalose sanguínea no exercício  

   

 A suplementação de bicarbonato de sódio aumenta a concentração de bicarbonato 

sanguíneo, e consequentemente, do pH sanguíneo (Requena et al. 2005). Devido à relativa 

impermeabilidade do sarcolema ao bicarbonato, a hipótese de aumento da ação tamponante 

dessa substância, via suplementação, dentro da célula é refutada. O tamponamento dinâmico, 

que consiste no efluxo de metabólitos para fora da célula, é o principal mecanismo de ação da 

alcalose induzida, ou seja, sua ação é extracelular. Esses metabólitos são produzidos no 

exercício físico intenso, onde a participação da via glicolítica anaeróbia para a ressíntese de 

ATP torna-se preponderante. Dois importantes subprodutos do metabolismo anaeróbio, cujas 

concentrações aumentam rapidamente no músculo durante esforços de alta intensidade são o 

lactato e os íons H+ (Costill et al. 1984). Tais metabólitos não são transportados passivamente 

pelo sarcolema, de forma que se torna obrigatória a presença de proteínas transportadoras 

específicas capazes de exportá-los ao sangue ou, em sentido contrário, captá-los do sangue para 

dentro das células (Juel 1997). De fato, existem proteínas nas membranas das células 

musculares humanas que fazem o transporte desse metabólitos fora da célula, sendo os 

principais transportadores são o trocador de sódio-hidrogênio (NHE) (Juel 2000), o 

cotransportador de sódio-bicarbonato (NBC) (Kristensen et al. 2004) e os transportadores 

monocarboxilato (MCTs) (Juel 2001). Esses transportadores mostraram ser essenciais na 

recuperação do pH intracelular após uma carga de H+, sendo que uma vez que eles são 

bloqueados a recuperação do pH intracelular é interrompida (Tanaka et al. 2016). 
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 O NBC faz o cotransporte de ambos um sódio e um bicarbonato para dentro ou para 

fora da célula, sempre levando os dois íons na mesma direção. Na célula muscular humana 

foram encontradas as isoformas 1 e 2 (Kristensen et al. 2004). Já foi demonstrado que o 

treinamento de alta intensidade aumenta o conteúdo de NBC na membrana de células 

musculares de ratos. Esses aumentos acontecem em tanto em fibras glicolíticas quanto 

oxidativas, também foi observado aumento na capacidade tamponante em ambas fibras 

(Thomas et al. 2007). Além disso, foi mostrado que esse transportador tem importante papel na 

regulação do pH intracelular após acidose induzida in vivo (Tanaka et al. 2016). Isso ressalta 

sua função como um regulador do pH muscular.   

 O NHE 1 é a isoforma do NHE encontrada no músculo humano (Juel 2000). Ele faz a 

troca de um sódio, de fora para dentro da célula, por um hidrogênio de dentro da célula 

muscular, levando os íons em direções opostas. Ele é encontrado em maior abundância em 

fibras tipo IIb (cerca de 4 vezes mais que em fibras tipo I), com o treinamento de alta intensidade 

sua densidade é aumentada, especialmente em fibras IIb (Juel 2000). Isso indica uma melhor 

capacidade de regulação do pH, o que é consistente com a maior capacidade de produção de 

lactato e H+ nessas fibras. Outro estudo com treinamento também mostrou seu aumento do 

conteúdo de NHE1, após 4 semanas de treinamento de alta intensidade comparado ao grupo 

que manteve o treinamento aeróbio, mostrando uma resposta específica ao treinamento de alta 

intensidade. Os autores ainda mostraram que após corridas supra máximas a 130% do VO2max, 

comparando o período pré e pós treinamento, o desempenho foi maior, mas o pH intramuscular 

foi mais alto (Iaia et al. 2008). Sugerindo que o NHE1 pode não ser a principal via de efluxo de 

H+ durante o exercício. 

 Assim o NBC 1 e 2 e o NHE1 parecem exercer ter mais influência na regulação do pH 

da célula muscular no repouso, com menor contribuição no exercício, enquanto os MCTs são 

mais ativos em exercício que geram grande quantidade de H+ (Juel 2006). No exercício físico 

intenso esses transportadores contribuem com a remoção de em torno de 75% do efluxo do 

lactato e H+ (Messonnier et al. 2007). Os MCTs realizam o transporte transmembrana (duas 

moléculas na mesma direção) de moléculas como lactato, H+, piruvato, corpos cetônicos e 

grupos de cetoácidos. Diversas isoforma já foram identificadas, o que sugere diferentes funções 

para cada subtipo de transportador. No músculo esquelético humano, as principais isoformas 

desses transportadores são o MCT1 e o MCT4 (Halestrap 2013).  

 O MCT1 é encontrado principalmente nas fibras musculares oxidativas, tanto na 

membrana celular como na membrana das mitocôndrias. Esse transportador também é 
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encontrado em grande quantidade nas hemácias e no coração (Bonen et al. 2000). Sua principal 

função é captar o lactato que está no sangue e transportar para dentro das células musculares e 

eritrócitos (Juel 2001). O MCT1 sofre influência do treinamento físico, tendo sido relatado 

aumento de 76% nesse transportador após treinamento de alta intensidade (Pilegaard et al. 

1999). Similarmente, 9 semanas de treinamento em cicloergômetro a 75% do VO2 pico também 

foram capazes de aumentar a expressão do MCT1 em 78%, conforme avaliado por meio da 

técnica de Western Blot (Dubouchaud et al. 2000). Os autores verificaram, ainda, que esse 

aumento ocorreu tanto no sarcolema como nas membranas mitocondriais. O treinamento de 

força também parece induzir aumento da expressão de MCT1, o que foi demonstrado ocorrer 

tanto em homens saudáveis como em portadores de diabetes tipo 2 (Juel et al. 2004). O aumento 

de MCT1 após um período de treinamento de alta intensidade é correlacionado com os 

aumentos de NBC em fibras musculares oxidativas (Thomas et al. 2007). 

 O pH celular durante o repouso é relativamente constante. Durante o exercício, a 

despeito da queda no pH intramuscular, diversos sistemas de tamponamento atuam para mantê-

lo dentro de limites fisiológicos. Dentre esses sistemas, destacamos o tamponamento dinâmico, 

o qual é em grande parte realizado pelos MCTs, em especial, o MCT4. Esse transportador 

exporta o lactato e o H+ do interior das células para o sangue (Juel 2001) e sua importância na 

manutenção do equilíbrio ácido-base durante o exercício fica evidente à medida em que se 

verifica que é predominantemente encontrado em fibras glicolíticas (brancas) de contração 

rápida (Bonen et al. 2000). O treinamento de força pode aumentar o conteúdo de MCT4 nas 

células musculares em homens saudáveis (Juel et al. 2004). Com o treinamento de alta 

intensidade também foi observado aumento na quantidade desse transportador, com incremento 

de 32% no músculo sendo reportado após 8 semanas (Pilegaard et al. 1999). Por outro lado, 

ainda não há um consenso na literatura se o treinamento aeróbio é capaz de aumentar 

significativamente a expressão de MCT4 (Dubouchaud et al. 2000; Neal et al. 2013). 

 O destino do lactato e o H+ ao sair das fibras dos músculos glicolíticos via MCT4 é 

distinto. Grande parte do lactato é capturado, via MCT1, pelas hemácias, pelo coração e pelos 

músculos oxidativos, ou no fígado para produção de glicogênio. O grau de captação desses 

metabólitos está associado ao grau de expressão desse transportador na membrana (Bonen et 

al. 2000; Gladden 2004). Os íons H+ podem também ser tamponados pelo bicarbonato 

sanguíneo, em reação mediada pela anidrase carbônica, que resulta em água e dióxido de 

carbono. Tanto o tamponamento químico dos íons H+ como o tamponamento dinâmico desses 

íons e do lactato (retirados do sangue via MCT1) auxiliam a manter o efluxo de lactato e H+ via 
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MCT4 da célula para o sangue, pois mantém o gradiente de concentração necessário para 

impulsionar tal transporte (Robergs et al. 2004). Consequentemente, um meio extracelular mais 

alcalino, induzido pela ingestão de bicarbonato de sódio, aumenta o efluxo de H+ e lactato. Com 

isso, o pH intramuscular diminui mais lentamente, havendo menor interferência da acidose 

sobre o processo contrátil e produção de ATP pela via glicolítica, logo atrasando o início da 

fadiga (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema do mecanismo de ação da suplementação de bicarbonato de sódio. Setas laranjas 

representam o aumento da produção de H+ e lactato, o aumento do efluxo via MCT4, e consequente 

aumento no sangue desses metabólitos. LAC: lactato; MCT: transportadores monocarboxilato; NBC: 

cotransportador de sódio-bicarbonato; NHE: trocador de sódio-hidrogênio; AC: anidrase carbônica. 

 

 Um mecanismo alternativo a ação da alcalose sanguínea no aumento do desempenho 

físico seria que a indução de alcalose também gera alteração nos íons tanto dentro quanto fora 

das células. A alteração da translocação de íons fortes como o sódio, o potássio e o cloro 

poderiam causar alterações no potencial de membrana da célula, quando suplementado com 

bicarbonato de sódio, o que resultaria em uma melhora no desempenho (Sostaric et al. 2006). 

De fato, foi mostrado que a alcalose induzida pela ingestão de bicarbonato de sódio resultou 

em alterações nos íons de cloro, potássio, cálcio e sódio (Raymer et al. 2004; Sostaric et al. 

2006; Gough et al. 2019b). Um estudo recente (Gough et al. 2019b) mostrou que a 

suplementação gerou alcalose (aumento de pH e bicarbonato sanguíneo) e também que houve 
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um aumento global de na diferença de íons fortes (diminuição de potássio e cloro e aumento de 

sódio). Assim, houve aumento no desempenho de físico em um teste específico para boxe, mas 

não é possível distinguir qual mecanismos foi responsável pelo resultado ou a possível 

contribuição de cada um na melhora no desempenho. Poucos estudos analisam as diferenças 

geradas pela suplementação de bicarbonato de sódio nos íons fortes, bem como suas diferenças 

entre compartimentos (intracelular e extracelular), dessa forma mais dados são necessários para 

a melhor compreensão da possível contribuição desse mecanismo para a melhora no 

desempenho físico gerado pela alcalose. 

 O mecanismo de ação da alcalose metabólica induzida é complexo, apesar de o 

tamponamento dinâmico parecer ser a principal explicação, permeado pelos transportadores de 

prótons na membrana da célula muscular, especialmente os MCTs, pode haver contribuição de 

outros fatores.  

  

3.5. SUPLEMENTAÇÃO DE BICARBONATO DE SÓDIO 

 

3.5.1. Protocolos de suplementação 

 

 Existem diversos protocolos de suplementação de bicarbonato de sódio descrito na 

literatura quanto a dose (0.2 a 0.5 g·kg-1 MC), modo (agudo, crônico ou fracionado), forma 

(solução, cápsulas e comprimidos), o timing (tempo entre suplementar e iniciar o exercício) e 

mais recentemente o uso de protocolos de timing individualizado. Apesar de haver certos 

parâmetros em relação ao protocolo ideal de suplementação ainda parece que nem todos os 

pontos estão estabelecidos (Carr et al. 2011b; McNaughton et al. 2016; Heibel et al. 2018). 

 A dose mais utilizada na literatura é de 0.3 g·kg-1 MC, sendo estabelecida por 

McNaughton (1992a), nesse estudo foi testado a resposta de diferentes doses, para tanto, 

homens saudáveis passaram por todos os seguintes protocolos: controle, suplementação de 

placebo e suplementação de bicarbonato nas doses 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 e 0.5 g·kg-1 MC. A dose de 

0.1 g.kg-1 MC não foram capazes de aumentar a o bicarbonato sanguíneo, tampouco o 

desempenho físico. A dose 0.2 g·kg-1 MC aumentou o bicarbonato sanguíneo, o lactato pós 

esforço e levou a alguma melhora no desempenho físico. Já as doses de 0.3, 0.4 e 0.5 g·kg-1 

MC resultaram em aumento significativo do bicarbonato sanguíneo, do desempenho do lactato 
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pós esforço, sem diferenças entre as condições. No entanto, as doses mais altas (0.4 e 0.5 g·kg-

1 MC) induziram maior desconforto gastrointestinal. Dessa maneira, a melhor resposta obtida 

foi com a dose de 0.3 g·kg-1 MC. 

  Os modos de suplementação encontrados na literatura são: aguda, crônica e fracionada. 

Na suplementação aguda, a dose de 0.2 g·kg-1 MC já apresenta resultados positivos sobre o 

desempenho; no entanto, a melhor resposta é obtida com a dose de 0.3 g·kg-1, que deve ser 

ingerida em única dose 60-120 minutos antes do início da prova (McNaughton 1992b; Peart et 

al. 2012; Gurton et al. 2020). A suplementação crônica é realizada com mais de um dia de 

duração, os protocolos variam de 2 a 10 dias, e a dose total é fracionada durante os dias de 

suplementação, podendo ainda ser fracionado em doses ainda menores durante cada dia de 

suplementação. Há protocolos com duração de 5 a 7 dias com dose diária de 0.5 g·kg-1 MC, a 

qual é fracionada ao longo do dia para gerar menor desconforto gastrointestinal (McNaughton 

et al. 1999a; Oliveira et al. 2017). Enquanto outros protocolos tem duração de 10 dias e dose 

incremental ao longo do tempo, a saber, dias 1 e 2: 0.0375 g·kg-1 MC; dias 3 e 4: 0.075 g·kg-1 

MC; dias 5 e 7: 0.1125 g·kg-1 MC; dias 8 e 10: 0.150 g·kg-1 MC (Durkalec-Michalski et al. 

2018). Esse tipo de suplementação tem a vantagem de manter os efeitos tamponantes do 

bicarbonato por até 2 dias após o término da suplementação (McNaughton and Thompson 2001; 

Artioli et al. 2006). Tornando-a mais flexível em relação ao timing da suplementação, enquanto 

no protocolo de suplementação aguda os efeitos do bicarbonato parecem diminuir cerca de 

quatro horas após a ingestão (McNaughton et al. 1999a; McNaughton and Thompson 2001). 

Podendo assim, eliminar o problema da individualidade da resposta à suplementação aguda de 

bicarbonato de sódio, evidenciada por Jones et al. (2016). Por outro lado, a suplementação 

crônica necessita ser iniciada muito tempo antes do exercício ou competição alvo, além disso o 

volume de suplemento ingerido é muito alto, ou seja, exige preparação e disciplina do 

indivíduo. Enquanto a suplementação aguda é ingerida uma única vez pouco tempo antes da 

execução do exercício. O modo fracionado surgiu como uma alternativa para evitar os efeitos 

colaterais, que ocorrem frequentemente, e em alguns momentos podem inclusive tornar o efeito 

da suplementação ergolítico ao invés de ergogênico; porém ainda há registros de efeitos 

colaterais com o modo fracionado, que possivelmente afetam o desempenho (Saunders et al. 

2014a). Nesse modo em geral é utilizado a dose de 0.3 g·kg-1 MC, fracionada nas horas que 

antecedem a o exercício. Um modo de fazer o fracionamento da suplementação é dividir a dose 

em: 0.2 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio de quatro horas antes do exercício e mais 0.1 g·kg-

1 MC duas horas ante do exercício ser iniciado (Sale et al. 2011; Saunders et al. 2014b). Todos 
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os modos de suplementação são eficazes, mas ainda não há um estudo que comparou qual o 

mais eficiente em aumentar o pH e bicarbonato sanguíneo, diminuir efeitos colaterais e 

principalmente em melhorar desempenho físico. 

 A suplementação tem sido feita de muitas formas, sendo as mais frequentes em solução 

ou em cápsulas gelatinosas (Tabela 1). O uso de cápsulas gelatinosas é prático, uma vez que o 

bicarbonato de sódio é pouco palatável, e ainda evita que o sabor seja percebido, o que também 

facilita o vendamento de um estudo cego. Muitos estudos utilizam a forma de solução, onde o 

bicarbonato de sódio é dissolvido em água, essa é a forma de suplementação mais simples e 

econômica. Ambas as estratégias foram testadas e mostraram ser igualmente eficazes para 

elevar o pH e o bicarbonato sanguíneos, e sem diferenças quanto aos efeitos colaterais (Carr et 

al. 2011c). Assim fica a critério do indivíduo ou do pesquisador qual das formas descritas é a 

melhor opção. Mais recentemente foi testado uma nova forma de suplementação com 

revestimento entérico. Essa forma de suplementação resultou menor incidência e intensidade 

de  efeitos colaterais, mas reduziu aumento de pH e bicarbonato sanguíneo quando comparado 

as tradicionais cápsulas gelatinosas (Hilton et al. 2020a).  

 O timing, sendo o tempo entre a suplementação aguda e o início do exercício físico, 

mais frequentemente utilizado na literatura é de 60 a 90 minutos (Carr et al. 2011b; Peart et al. 

2012). Teoricamente o melhor timing deveria coincidir o exercício com o pico de bicarbonato 

sanguíneo, pois esse seria o ponto no tempo em que haveria a maior chance de melhorar o 

desempenho. Dessa forma, estudos de farmacocinética mostram que bicarbonato sanguíneo 

sobe a partir de 30 minutos, e começa a cair a partir de 120 minutos (Renfree 2007), e que o 

pico nas concentrações de bicarbonato ocorrem entre 60 e 90 minutos (Price and Singh 2008). 

No entanto, vale ressaltar que esses estudos são baseados nas médias e não leva em conta 

variações interindividuais. Estudos mais recentes têm considerado uma abordagem mais 

individual avaliando as respostas de variabilidade interindividual e intraindividual no tempo até 

o pico do bicarbonato sanguíneo. Jones et al. (2016) consideraram a resposta sanguínea de cada 

voluntário e mostraram que há uma grande variação individual no tempo para atingir o pico de 

bicarbonato no sangue, sendo que o intervalo foi de 75 a 180 minutos para a dose usual de 0.3 

g·kg-1 MC. Assim, pode-se deduzir que os protocolos de ingestão aguda com tempo fixo entre 

o consumo do suplemento e o início dos testes podem não avaliar os efeitos do bicarbonato de 

sódio dentro de sua faixa de máxima eficácia.  

 Dessa forma, estudos recentes estão se afastando de análises de grupos médios típicos 

para abordagens individualizadas. Gough et al. (2017b) após mostrarem uma boa 
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reprodutibilidade do pico de bicarbonato sanguíneo intraindivíduos, em dois diferentes dias de 

suplementação, propuseram o uso de timing individualizado, que propõe o uso do tempo 

individual de pico de bicarbonato sanguíneo e de uma dose reduzida (0.2 g·kg-1 MC), a fim de 

reduzir efeitos colaterais, sem prejudicar o efeito ergogênico. Dois estudos já mostraram a 

eficácia do timing individualizado com a dose reduzida (Miller et al. 2016; Gough et al. 2017a),  

e ainda foi superior comparado ao timing fixo de 60 minutos em melhorar o desempenho 

(Boegman et al. 2020), no entanto essa estratégia ainda não foi comparada a outros timings 

tradicionalmente usados como os de 90 e 120 minutos, assim não se sabe se há vantagem no 

uso dessa estratégia com o uso de timings mais longos. Um ponto negativo é a difícil aplicação 

prática desse protocolo, pois necessita de uma análise de farmacocinética para cada indivíduo, 

antes da suplementação. 

 Uma outra abordagem sugere que para se alcançar os efeitos ergogênicos da 

suplementação de bicarbonato de sódio são necessários aumentos mínimos de bicarbonato 

sanguíneo, assim foram propostos limiares ergogênicos, ao obter aumentos de +5 a +6 mmol·L-

1 de bicarbonato sanguíneo é considerado uma zona de potencial benefício ergogênico e 

aumentos acima de 6 mmol·L-1 de bicarbonato sanguíneo é considerado uma zona de quase 

certo ergogênico (Carr et al. 2011b; Jones et al. 2016; Heibel et al. 2018). Esses limiares 

ergogênicos são baseados em dados de estudos com suplementação de bicarbonato e 

desempenho físico, no entanto esses limiares ainda precisam ser comprovados 

experimentalmente.  

 Um importante ponto a se considerar com suplementação de bicarbonato de sódio é o 

problema com os efeitos colaterais. A suplementação pode gerar muitos sintomas como 

desconforto gastrointestinal, diarreia, azia, dor de cabeça entre outros (Carr et al. 2011b; Peart 

et al. 2012). Esses efeitos geram mal-estar e podem até causar queda no desempenho pois 

quando foram excluídos 4 voluntários que apresentaram efeitos colaterais como desconforto 

gastrointestinal, foi possível observar melhora no desempenho, assim reforçando a ideia das 

reações individuais a suplementação que pode gerar um efeito de queda no desempenho 

(Saunders et al. 2014a). A queda no desempenho causada pelos efeitos colaterais muito intensos 

é uma reação individual, assim o resultado negativo com a suplementação pouco frequente 

(Carr et al. 2011b; Peart et al. 2012). Uma opção para evitar efeitos colaterais é aliar a 

suplementação com uma refeição rica em carboidratos, onde foi observada menor ocorrência 

de efeitos colaterais (Carr et al. 2011c). Assim existe um indício de que a suplementação de 

bicarbonato acompanhada de uma refeição pode diminuir possíveis desconfortos.  
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 Assim a suplementação de bicarbonato de sódio possui muitas variáveis a serem 

consideradas, o protocolo mais utilizado é o agudo com em cápsulas ou em solução 0.3 g·kg-1 

MC de dose a um timing de 90 minutos (Requena et al. 2005; McNaughton et al. 2008; Carr et 

al. 2011b; Peart et al. 2012), mas pesquisas recentes motivadas pela melhora da eficácia e 

redução de efeitos colaterais buscam alternativas mais eficientes, essa busca fez surgir novas 

questões, e ainda não há um consenso na literatura sobre quais são as recomendações mais 

eficazes para obter o melhor desempenho físico,  

 

3.5.2. Efeitos de bicarbonato de sódio no desempenho físico 

  

 Há muitos anos vem sendo estudada a indução da alcalose por meio da suplementação 

de bicarbonato de sódio e a consequência de seus efeitos sobre o exercício físico. O primeiro 

artigo a investigar essa relação foi publicado por um grupo de pesquisadores do Laboratório de 

Fadiga da Universidade de Harvard em 1931 (Dennig et al. 1931). A partir desse momento 

muitos outros grupos no mundo passaram a investigar o tema e atualmente existe uma vasta 

literatura sobre o assunto, com muitos artigos sendo publicados todos os anos, inclusive muitas 

meta-análises. A primeira meta-análise evidenciou que a suplementação visivelmente gera 

alcalose, aumentando os níveis sanguíneos de bicarbonato e pH, ainda foi possível observar 

uma relação de dose e a alcalose gerada, bem como seu resultado no desempenho, sendo que 

uma importante condição para o efeito da suplementação de bicarbonato de sódio é a acidose 

muscular, dessa forma existe uma intrínseca relação entre a acidose produzida pelo exercício 

físico e a alcalose gerada com a suplementação  (Matson and Tran 1993). 

 Uma outra revisão meta-analítica da literatura sobre os efeitos da suplementação de 

bicarbonato de sódio no desempenho elegeu 38 estudos e constataram que a suplementação foi 

capaz de aumentar o desempenho físico moderadamente em 1.7% (± 2.0%), tanto em homens 

quanto em mulheres, com a dose média de 0.3 g·kg-1 MC, em atividade de curta duração e alta 

intensidade. Os autores constataram que doses maiores podem gerar maiores aumentos de 

bicarbonato sanguíneo e apresentar melhor efeito sobre o desempenho, no entanto essa prática 

pode gerar maior desconforto gastrointestinal. Foi mostrado ainda efeitos moderados da 

suplementação sobre exercícios intensos de curta duração (em torno de 1 minuto de duração) e 

em repetidos sprints, no entanto o efeito é menor em exercícios com duração próxima a 10 

minutos. Essa meta-análise analisou outros agentes alcalinizantes de ação extracelular e 
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mostrou que a suplementação de bicarbonato foi a mais eficiente em aumentar o bicarbonato 

sanguíneo e melhorar o desempenho físico (Carr et al. 2011b). No ano seguinte, mais uma meta 

análise foi publicada, com resultados semelhantes sobre a suplementação de bicarbonato de 

sódio. Foram selecionados 40 estudos de características semelhantes quanto ao: tipo de 

exercício, mensuração do desempenho, tempo aproximando de exercício, estado de treinamento 

dos participantes, indução de alcalose e acidose. Desses, 15 estudos que representam apenas 

38% apresentaram efeitos ergogênico com o uso de bicarbonato de sódio. O tamanho total efeito 

do uso de bicarbonato de sódio sobre o desempenho foi moderado. Também foi verificado que 

o feito da suplementação foi menor para indivíduos treinados especificamente quando 

comparado a indivíduos não treinados (Peart et al. 2012). 

 Com a ingestão de bicarbonato de sódio, o músculo produz mais lactato, sugerindo um 

melhor uso da via glicolítica , o que foi demonstrado por meio de biopsia muscular feita quando 

os voluntários entravam em exaustão (Bouissou et al. 1988). Nesse estudo, os indivíduos 

realizaram exercício de alta intensidade em cicloergômetro, sendo observadas concentrações 

musculares de lactato da ordem de 32 mmol·L-1 para o grupo que ingeriu a solução alcalina e 

de 17 mmol·L-1 para o placebo (Bouissou et al. 1988). No sangue, a ingestão de bicarbonato de 

sódio aumenta o pH, bicarbonato sanguíneo e excesso de base. Após exercício de alta 

intensidade todos esses parâmetros sanguíneos caem, devido a acidose, no entanto na condição 

com alcalose a queda de pH, bicarbonato e excesso de base é significativamente menor 

comparado ao placebo, também é observado uma maior concentração de lactato sanguíneo pós 

esforço na condição alcalina  (Costill et al. 1984; Oliveira et al. 2017). 

  Testes de exercício físico anaeróbio contínuo são testes comumente usados para testar 

a eficácia de suplementos tamponantes, onde a acidose muscular é um fator limitante para o 

desempenho. Muitos testes de capacidade física utilizando um percentual acima dos valores 

máximo do VO2 ou da potência até o momento de exaustão foram utilizados em para testar a 

desempenho com a suplementação. Assim um teste muito utilizado é o teste da capacidade de 

ciclismo o CCT110%, que consiste em um teste até a exaustão com carga correspondente a 

110% da potência máxima. Assim mostrando diferenças da condição suplementado no tempo 

até a exaustão comparado com a condição placebo (Sale et al. 2011; Danaher et al. 2014; Dias 

et al. 2015). Apesar de nem todos os estudos mostrarem essa redução no tempo até a exaustão 

(Saunders et al. 2014a; Dias et al. 2015). Um estudo que utilizou esse protocolo, mostrou que 

quando foram excluídos 4 sujeitos que apresentaram efeitos colaterais, foi possível observar 
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melhora no desempenho, assim reforçando a ideia das reações individuais a suplementação que 

pode gerar um efeito de queda no desempenho (Saunders et al. 2014a).  

 Os exercícios intermitentes de alta intensidade são modelos de evidenciam a 

possibilidade de melhora no desempenho com uso de um recurso ergogênico tamponante, pois 

produzem grande acidose, e ainda se acumulam ao longo das séries. Recentemente foram 

publicadas diversas meta-análises explorando o efeito da suplementação de bicarbonato de 

sódio no desempenho de exercícios específicos. O teste Yo-Yo IR2, que consiste em percorrer 

distancias de 20 metros em velocidade progressiva, caracterizado como um exercício de alta 

intensidade, foram meta-analisados 5 artigos e mostraram que o bicarbonato de sódio melhorou 

o desempenho 17,5% e diferença média padronizada de o 0.39 (95% CI: 0.08 - 0.70) (Grgic et 

al. 2020a).  Outro teste de desempenho meta-analisado, por duas meta-análises, foi o teste de 

Wingate, um teste sabidamente intenso, que gera grande acidose, é composto por séries 

repetidas, de curta duração (30-s), com curto intervalo e all out (esforço máximo por toda 

durante todo o exercício), o número e tempo das séries pode variar conforme o protocolo. A 

primeira meta-análise avaliou nove artigos e conclui que houve efeito apenas com o uso da 

suplementação crônica de bicarbonato sobre a potência média e a potência máxima no teste 

completo e nas séries individual (Lopes-Silva et al. 2019). A segunda meta-análise, com dez 

artigos, todos com suplementação aguda e mostrou um efeito similar sobre as séries finais do 

teste de Wingate (Grgic 2020). Esses resultados evidenciam o efeito da suplementação sobre a 

acidose provocada pelo exercício, pois as séries finais de Wingate acumulam a acidose das 

séries anteriores, assim quanto maior acidose maior a possibilidade do efeito tamponante do 

suplemento. As análises de testes de desempenho servem para evidenciar quais testes são 

sensíveis a suplementação. Esses estudos avaliaram essas tarefas intermitentes, pois tais 

exercícios possuem características que se assemelham às demandas metabólicas de muitas 

modalidades esportivas, além de resultarem em intensa acidose muscular, normalmente ainda 

maior do que a observada em exercício contínuo máximo (Price et al. 2003). 

 A suplementação ainda se mostrou efetiva em testes realizados de modalidades 

específicas. No boxe foi demostrado que a suplementação melhorou a eficácia do soco nos 4 

rounds testados (Siegler and Hirscher 2010). No judô a suplementação foi capaz de aumentar 

o desempenho medido por meio de um teste especifico de judô, quando comparado ao placebo 

(Artioli et al. 2007; Felippe et al. 2016). Na natação de 100m não houve efeito (Pierce et al. 

1992; Campos et al. 2012; Painelli et al. 2013), mas quando foi testado essa distância por duas 

vezes na segunda tentativa houve um efeito (Mero et al. 2013) enquanto em 200m o efeito não 
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é claro pois alguns estudos mostram que houve efeito (Painelli et al. 2013), mas estudos não 

mostraram (Pierce et al. 1992; Joyce et al. 2012). Nessa modalidade é provável que com a 

duração mais longa, e com a repetição do nado a acidose passou a ser um fator limitante, mas 

isso ainda não é claro. Modalidades de ciclismo de curta duração também parecem ter um efeito 

positivo com a suplementação de bicarbonato como com o 4 km contrarrelógio (Gough et al. 

2018b), no entanto quando muito curta como no BMX, parece não haver efeito (Zabala et al. 

2008; Peinado et al. 2019). A modalidade coletiva de basquete também mostrou efeito positivo 

do uso de bicarbonato em teste simulado de jogo (Delextrat et al. 2018). Muitas outras 

modalidades ainda precisam ser avaliadas quanto eficácia do uso da suplementação de 

bicarbonato. No entanto, desempenho em esporte ou modalidades especificas podem ser 

difíceis de avaliar, especialmente em modalidades onde o desempenho depende não depende 

apenas do esforço físico, como esportes coletivos, pois o aumento da capacidade tamponante 

pode não ser o fator determinante para esse desempenho esportivo.  

 Outro ponto tipo de exercício que sempre há grande interesse são exercícios de força, 

pelos seus efeitos no desempenho e saúde, no entanto não há efeitos da suplementação de 

bicarbonato de sódio em melhorar o desempenho físico (Grgic et al. 2020b), mesmo que haja 

produção de H+ em exercícios de força, possivelmente esse não é o fator limitante do 

desempenho. Por outro lado, parece haver um efeito moderado da suplementação em exercício 

de resistência de força muscular, a melhora ergogênica pode levar a um pequeno aumento no 

número de repetições realizadas, trabalho isocinético ou o tempo para manter uma contração 

isométrica e isso não depende do tamanho do musculo envolvido na contração (Grgic et al. 

2020b), possivelmente exercícios de resistência de força muscular a duração dos exercícios são 

um pouco mais longos e poderia haver um maior acumulo de íons H+ durante esse exercício 

reduzir, assim haveria uma janela para o efeito ergogênico de um agente alcalinizante.  

 Dessa forma, por se tratar de um tampão seus efeitos ergogênicos parecem ser mais 

eficientes para exercícios que sejam limitados pela acidose, ou seja de alta intensidade, e 

consequentemente curta duração, mas suficientemente longo para o acúmulo da acidose, 

também em exercícios intermitentes com consecutivas séries de caráter anaeróbio, intercalados 

por curtos períodos de recuperação. Assim exercícios que durem,  entre 60 segundos a 4-5 

minutos (Horswill 1995), são excelentes candidatos a ter efeitos ergogênicos com a 

suplementação. Como existe um grande corpo de evidência do efeito da suplementação sobre 

o desempenho, a tabela 1 organiza os resultados de estudos relevantes sobre suplementação de 
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bicarbonato (comparado ao placebo) e desempenho físico ou esportivo, divididas pela duração 

menor que 1 minutos, de 1 a 4 minutos e maior que 4 minutos. 

 

Tabela 1. Artigos de desempenho divididos por tempo de exercício. 

Artigo Participantes 

Suplemento 

Protocolo de exercício 

Hedgs’g 
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o

se
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g
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 M
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) 
F
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rm
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G 95%CI 
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la

ss
if
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< 1 minuto      0.01 -0.9 0.9 D 

Afman 

(2014) 
Jogadores de basquete 

masculinos bem treinados 
0.4 3 C 4 blocos do LIST modificado -0.14 -1.2 0.9 D 

Ansdell 

(2017) 
Jogadores de basquete 

masculinos saudáveis 
0.4 3 C 4 blocos do LIST modificado 0.09 -0.8 1.0 D 

Aschenbach 

(2000) 

Membros da equipe de 

luta corpo-a-corpo da 

Divisão I 

0.3 3 C Pedalada de braço de 8x 15s -0.19 -1.2 0.8 D 

Bishop 

(2004) 

Mulheres que praticam 

esportes coletivos 

recreativos 

0.3 1 A 
5x 6s sprint repetido teste de 

ciclismo 
0.25 -0.6 1.1 P 

Coombes 

(1993) 
Alunos universitários de 

educação física saudáveis 
0.3 3 A 

Exercício isocinético de 

extensão / flexão de perna 
0.44 -0.5 1.4 P 

Danaher  

(2014) 
Aparentemente saudáveis 

e recreacionalmente ativos 
0.3 1 A 

Teste de sprint repetido 5x 6s 

máximo de ciclismo 
-0.22 -1.2 0.8 D 

Duncan 

(2014) 
Experientes em exercício 

de força 
0.3 3 A 

3x agachamento a 80% 1RM 

até a falha com 3 min de 

descanso 

-0.01 -1.0 1.0 D 

Duncan 

(2014) 
Experientes em exercício 

de força 
0.3 3 A 

3x supino a 80% 1RM até a 

falha com 3 min de descanso 
0.15 -0.8 1.1 D 

Farney 

(2018) 

Envolvidos em um 

programa de treinamento 

de exercícios estruturado 

0.3 3 A 
3x 5s de teste isométrico de 

puxada média 
0.57 -0.3 1.4 M 

Gaitanos 

(1991) Alunos de educação física 0.3 3 B 
10x 6s máximo de sprints 

com 30s de recuperação 
0.10 -1.0 1.1 D 
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Hunter 

(2009) Triatletas de clube 0.3 1 B Contração voluntária máxima -2.07 -3.3 -0.9 D 

Ibanez 

(1995) Atletas corredores 400m 0.5 3 B 300m de corrida 0.09 -1.0 1.2 D 

Inbar 

(1983) Alunos de educação física 0.2 1 B 30s de Wingate com 4.4/MC 0.69 -0.1 1.5 M 

Lavender 

(1989) 

Membros do 

departamento de estudos 

do movimento 

0.3 3 B 
10x 10s máximos de sprints 

e 50s de recuperação 
0.04 -0.5 0.6 D 

Lopes-Silva 

(2018) 
Atletas faixa-preta de 

taekwondo 
0.3 1 A 

Combate simulado de 

taekwondo 
0.00 -0.9 0.9 D 

Macutkewicz 

(2018) 
Jogadores de hóquei de 

elite 
0.3 1 C LIST -0.17 -1.2 0.8 D 

Materko 

(2008)  Treinados em força 0.3 3 B Teste de supino -0.02 -0.9 0.8 D 

Materko 

 (2008) Treinados em força 0.3 3 B Teste de puxada 0.04 -0.8 0.9 D 

Matsuura 

(2007) Alunos de graduação 0.3 3 B 
10x 30s de sprint de ciclismo 

com recuperação passiva 
-1.42 -2.5 -0.3 D 

McCartney 

(1983) Saudáveis 0.3 1 B 

Força máxima em ciclo 

ergometro de velocidade 

constante a 100rpm por 30s 

0.04 -1.1 1.2 D 

McNaughton 

(1992a) 

Homens realizando 

atividade aeróbica 

rigorosa 

0.3 3 A 
Esforço máximo em 

cicloergometro de 10s 
0.19 -0.8 1.2 P 

Miller 

(2016) 
Equipe de esportes 

individuais 
0.3 3 E 

10x 6s sprint de ciclismo 

com 60 recuperação 
0.54 -0.3 1.4 M 

Portington 

(1998) 
Envolvidos em programa 

de musculação 
0.3 1 A 

5 séries máximas na máquina 

de leg press 
-0.97 -1.7 -0.2 D 

Price 

(2012) 
Saudável e 

recreacionalmente ativo 
0.3 3 A 

2x de ciclismo: 90s a 40% 

VO2max; 60s a 60% 

VO2max; 14s sprint máximo; 

16s de descanso 

0.62 -0.3 1.6 M 

Saunders 

(2014b) 
Jogadores, 

recreacionalmente ativos 
0.3 1 C 

3 séries de 5 × 6 s sprints de 

corrida repetida 
-0.15 -0.8 0.5 D 
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Siegler  

(2018) Treinados em força 0.3 1 C Extensão de perna -0.01 -1.1 1.1 D 

Tan 

(2010) 
Time de elite de pólo 

aquático 
0.3 1 A 

Simulação de jogo 59 min 

com sprints de 10m 
-0.10 -0.9 0.7 D 

Zabala 

(2008) 
Ciclista de elite de BMX 

da seleção espanhola 
0.3 3 A Teste de salto vertical 1.39 0.4 2.4 G 

Zabala 

(2008) 
Ciclista de elite de BMX 

da seleção espanhola 
0.3 3 A 

3x Wingate 30s com 0.7 

N/MC com recuperação de 

3min* 

-0.19 -1.1 0.7 D 

Zabala 

(2011) 
Ciclista de elite de BMX 

da seleção espanhola 
0.3 1 A Teste de salto vertical 0.00 -0.9 0.9 D 

Zabala 

(2011) 
Ciclista de elite de BMX 

da seleção espanhola 
0.3 1 A 

3x Wingate 30s com 0.7 

N/MC com recuperação de 

3min* 

-0.03 -0.9 0.9 D 

Zinner 

(2011) Bem treinado saudável 0.3 3 A 

4x 30s de sprints de ciclismo 

máximo de com 5 min de 

recuperação 

-0.06 -0.9 0.8 D 

Cunha 

(2019) Jogadores de tênis 0.5 1 B 

Teste de corrida repetida 

(RSA): sprints de corrida de 

10x 22 m 

-0.16 -1.0 0.7 D 

Dalle 

(2019) Fisicamente ativos 0.4 1 C 
2x 2 min de ciclismo com 

intervalos de 3hs 
0.14 -0.7 0.9 D 

Carr 

(2013) 
Treinados em força, 

saudavéis 
0.3 1 C Agachamento 0.30 -0.5 1.1 P 

Carr 

(2013) 
Treinados em força, 

saudavéis 
0.3 1 C Leg press inclinado 0.34 -0.5 1.2 P 

Carr 

(2013) 
Treinados em força, 

saudavéis 
0.3 1 C Extensão de joelho 0.14 -0.7 0.9 D 

Carr 

(2013) 
Treinados em força, 

saudavéis 
0.3 1 C 

Extensão do joelho em 50% 

de 1RM até a exaustão 
0.38 -0.4 1.2 P 

Goldfinch 

(1988) Atletas 0.4 3 A 400 m de corrida 0.69 -0.5 1.9 M 

Griffen 

(2015) Bem treinado 0.3 3 D 
6x 10s de ciclismo sprints 

com 7.5% MC 
0.02 -0.9 0.9 D 
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McNaughton 

(1992a) 

Homens realizando 

atividade aeróbica 

rigorosa 

0.3 3 A 
Esforço máximo em 

cicloergometro de 30s 
0.19 -0.8 1.2 P 

Mero  

(2013) 
Nadadores de nível 

nacional e internacional 
0.3 1 A 

2x 100 m de nado de 

velocidade livre máximo 
0.20 -1.0 0.6 D 

Mundel 

(2018) 
Saudável e treinado em 

esportes competitivos 
0.5 3 C 

2x 30s Wingate a 7.5% da 

MC* 
-0.04 -0.9 0.8 D 

Oliveira 

(2017) 

Atletas de rúgbi, judô e 

jiu-jitsu de nível 

universitário 

0.5 1 D 

4x 30s Wingate de membro 

superior com 3 min de 

recuperação* 

0.16 -0.5 0.8 D 

Painelli  

(2013) Nadadores júnior 0.3 1 A 100m natação 0.40 -0.7 1.5 P 

Parry-Billings 

(1986) Ativo 0.3 3 B 
3x 30s Wingate com 6 min 

de recuperação* 
-0.01 -1.1 1.1 D 

Pierce 

(1992) Nadadores do colégio 0.2 3 A 100 jardas (91.4m) nado livre 0.49 -0.6 1.5 M 

Pouzash 

(2012)  
Corredores de 400m 0.3 1 A Teste de corrida 400m -2.80 -3.8 -1.8 D 

Siegler 

(2010) 
Recreativamente ativo e 

saudável 
0.3 3 A 

Esforços máximos de 30s de 

corrida com 180s de 

caminhada 

0.00 -0.9 0.9 D 

Siegler 

(2010) 
Recreativamente ativo e 

saudável 
0.3 3 A 

Esforços máximos de 30s de 

corrida com 180s de 

caminhada 

0.54 -0.4 1.5 M 

Artioli 

(2007) 
Competidores experientes 

de judô 
0.3 1 B 

4x 30s Wingate para 

Membros Superiores* 
-0.10 -0.8 0.6 D 

Yunoki 

(2009) Saudável 0.3 3 A 

Exercício de ciclismo intenso 

de curta duração (STIE) por 

40s 

0.34 -0.7 1.4 P 

1 a 4 minutos           0.55 -0.4 1.5 M 

Araujo Dias 

(2015) 
Homens 

recreacionalmente ativos 
0.3 1 A CCT110% 0.16 -0.6 0.9 D 

Araujo Dias 

(2015) 
Homens 

recreacionalmente ativos 
0.3 1 A CCT110% -0.01 -0.7 0.7 D 
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Araujo Dias 

(2015) 
Homens 

recreacionalmente ativos 
0.3 1 A CCT110% 0.09 -0.6 0.8 D 

Araujo Dias 

(2015) 
Homens 

recreacionalmente ativos 
0.3 1 A CCT110% 0.31 -0.4 1.0 P 

Artioli 

(2007) 
Vinte e três competidores 

experientes de judô 
0.3 1 B 

Teste Especial de Judô 

Fitness 
0.70 -0.2 1.7 M 

McKenzie 

(1986) Atletas 0.2 3 A 

6x 60s sprints de ciclismo 

com recuperação de 60s a 

125% VO2max; 6º sprint até 

a exaustão 

1.22 0.0 2.5 G 

McKenzie 

(1986) Atletas 0.3 3 A 

6x 60s sprints de ciclismo 

com recuperação de 60s a 

125% VO2max; 6º sprint até 

a exaustão 

1.10 -0.1 2.3 G 

Webster 

(1993)  

Envolvido em um 

programa regular de 

treinamento de peso 

0.3 3 A 

4x 12 repetições com 5ª série 

até a exaustão a 70% RM de 

leg press 

0.94 -0.3 2.1 G 

McNaughton 

(2011) Homens 0.3 3 A 

3x 30s corrida máxima na 

esteira com recuperação de 

180s 

1.11 0.1 2.2 G 

Delextrat 

(2018) 
Jogadores universitários 

de basquete 
0.4 1 D 

Teste de simulação de 

exercício de basquete 
1.33 0.5 2.1 G 

Bouissou 

(1988) 
Voluntários saudáveis do 

sexo masculino 
0.3 1 B 

Ciclismo a 125% do pico de 

potência aeróbia 
2.18 0.8 3.6 G 

Brien 

(1989) 
Homens da seleção 

nacional de remo 
0.3 1 A 

4 min remando a 80% e 2 

min de esforço máximo 
-0.03 -1.2 1.1 D 

Brisola 

(2015) 
Saudável e 

moderadamente ativo 
0.3 1 A 

Corrida na esteira a 110% do 

VO2max 
0.21 -0.5 0.9 P 

Campos 

(2012) 

Nadadores (experiência 

mínima de 2 anos em 

natação competitiva) 

0.3 1 A 6 x natação de 100 m -0.20 -1.1 0.7 D 

Casarin 

(2019) Saudável 0.3 1 A 

Extensão isométrica do 

joelho durante 8 min e 

exaustão a 70% RM 

0.82 0.0 1.7 G 

Costill 

(1984) Sem descrição 0.2 3 A 

4 x 1 min de sprints de 

ciclismo a 125% VO2max 

com 1 min de recuperação e 

até a exaustão 

2.83 1.6 4.0 G 
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Danaher 

(2014) 
Aparentemente saudável, 

recreacionalmente ativo 
0.3 1 C CCT110% 0.23 -0.8 1.2 P 

Deb 

(2017) Ciclistas treinados 0.3 3 E 
3 min de ciclismo na 

potência crítica 
0.36 -0.5 1.2 P 

Deb 

(2017)  Ciclistas treinados 0.3 3 E 
3 min de ciclismo na 

potência crítica 
0.44 -0.4 1.3 P 

Felippe 

(2016) Atletas de judô 0.3 1 C 
Teste Especial de Judô 

Fitness 
1.16 0.2 2.1 G 

Ferreira 

(2019) Ciclistas 0.1 3 A 
Ciclismo a 1kg + 5% MC até 

a exaustão 
-0.39 -1.0 0.2 D 

Ferreira 

(2019) Ciclistas 0.3 3 A 
Ciclismo a 1kg + 5% MC até 

a exaustão 
1.67 1.0 2.4 G 

Flinn 

(2014) Treinado recreativamente 0.3 1 C 
Ciclismo a 120W 30s 30W 

30s até a exaustão 
0.27 -0.5 1.1 P 

Flinn  

(2014) Treinado recreativamente 0.3 1 C 
Ciclismo a 120W 30s 30W 

30s até a exaustão 
-0.19 -1.0 0.6 D 

Gordon  

(1994) Saudável ativo 0.3 3 A <2min de Ciclismo máxima -0.07 -0.9 0.8 D 

Gough 

(2017c) Saudável ativo 0.3 3 A 

Ciclo de 100% Wpico até a 

exaustão após o exercício 

anterior 

0.49 -0.4 1.4 M 

Horswill 

(1988) 
Ciclistas treinados em 

resistência 
0.1 3 A 2 min de ciclismo -0.09 -1.0 0.8 D 

Horswill 

(1988) 
Ciclistas treinados em 

resistência 
0.15 3 A 2 min de ciclismo -0.33 -1.3 0.6 D 

Horswill 

(1988) 
Ciclistas treinados em 

resistência 
0.2 3 A 2 min de ciclismo -0.03 -1.0 0.9 D 

Iwaoka 

(1989) Alunos de educação física 0.2 2 B 

10 min de ciclismo a 40% 

VO2max; 15 min 12W; e até 

a exaustão em 95% VO2max 

1.65 0.3 3.0 G 

Joyce 

(2012) Nadadores 0.3 1 A 200 m de natação -0.09 -1.1 0.9 D 

Joyce 

(2012) Nadadores 0.3 1 D 200 m de natação 0.08 -0.9 1.1 D 
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Katz 

(1984) Saudável 0.2 3 A 
Ciclismo a 125% VO2max 

até a exaustão 
0.32 -0.7 1.3 P 

Kilding 

(2012) Ciclistas bem treinados 0.3 3 C 
3 km de ciclismo 

contrarrelógio 
0.23 -0.7 1.1 P 

Kraemer 

(2000) Saudável ativo 0.3 3 A 
90s de sprint de ciclismo 

com 0.05kg/MC 
-0.07 -0.9 0.8 D 

Lindh 

(2008) Nadadores de elite 0.3 1 A 200m nado livre 0.41 -0.5 1.3 P 

Margaria 

(1971) 
Atletas, esportistas e 

sedentários 
0.2 

 
A 

Corrida a 16 km/h a 16% de 

inclinação 
0.15 -0.6 1.0 D 

Marx 

(2002) Saudável 0.3 3 A 90s de ciclismo a 0.5 N / MC -0.04 -0.9 0.8 D 

McNaughton 

(1991) Ciclistas 0.4 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
1.97 0.8 3.2 G 

McNaughton 

(1992b) Saudável 0.1 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
0.17 -0.8 1.1 D 

McNaughton 

(1992b) Saudável 0.2 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
1.38 0.4 2.4 G 

McNaughton 

(1992b) Saudável 0.3 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
2.62 1.4 3.9 G 

McNaughton 

(1992b) Saudável 0.4 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
2.36 1.2 3.6 G 

McNaughton 

(1992b) Saudável 0.5 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
2.36 1.2 3.6 G 

McNaughton 

(1992a) 

Homens realizando 

atividade aeróbica 

rigorosa 

0.3 3 A 
120s de esforço máximo de 

ciclismo 
0.80 -0.2 1.8 G 

McNaughton 

(1992a) 

Homens realizando 

atividade aeróbica 

rigorosa 

0.3 3 A 
240s de esforço máximo de 

ciclismo 
0.15 -0.8 1.1 D 

McNaughton 

(1997) Fisicamente ativo 0.3 3 A 
1 min de esforço máximo de 

ciclismo 
3.53 2.1 4.9 G 

Painelli 

(2013) Nadadores júnior 0.3 1 A 200m natação 0.29 -0.8 1.3 P 
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Pierce 

(1992)  Nadadores de colégio 0.2 3 A 200 jardas de natação -0.20 -1.2 0.9 D 

Pierce 

(1992)  Nadadores de colégio 0.2 3 A 200 jardas de natação -0.07 -1.1 1.0 D 

Price 

(2010) 

Saudáveis que praticavam 

esportes intermitentes 

2x/semana e competiam 

em nível universitário 

0.3 3 A 

24x 24s de corrida em esteira 

na velocidade do VO2max e a 

120% até a exaustão 

0.13 -0.9 1.1 D 

Pruscino 

(2008) 

Nadadores de estilo livre 

de elite altamente 

treinados 

0.3 1 A 200m natação 0.18 -1.0 1.3 D 

Robertson 

(1987) Estudantes universitários 0.3 1 B 
Ciclismo a 80% VO2max até 

a exaustão 
1.15 0.2 2.1 G 

Robertson 

(1987) Estudantes universitários 0.3 1 B 
Ciclismo a 80% VO2max até 

a exaustão 
0.94 0.0 1.9 G 

Robertson 

(1987) Estudantes universitários 0.3 1 B 
Ciclismo a 80% VO2max até 

a exaustão 
1.02 0.1 2.0 G 

Sale 

(2011) Fisicamente ativo 0.3 1 B CCT110% 0.27 -0.6 1.1 D 

Saunders 

(2014a) Recreacionalmente ativo 0.3 1 C CCT110% 0.13 -0.5 0.7 D 

Siegler  

(2008)  Homens 0.3 3 A 
Ciclismo a 120% PPO até a 

fadiga voluntária 
0.09 -0.8 1.0 D 

Siegler  

(2010) 
Membros de um clube 

universitário de natação 
0.3 3 B 

Velocidade máxima na 

natação 8x 25m crawl 
0.14 -0.6 0.9 D 

Siegler 

(2010) 

Boxeadores amadores 

(torneios nacionais e 

internacionais 

0.3 3 A 
4x de 3 min de boxe com 1 

min de recuperação 
0.78 -0.1 1.7 M 

Siegler 

(2016) Treinados em força 0.3 1 C 
Contrações voluntária 

máxima do tríceps braquial 
-0.26 -1.1 0.5 D 

Siegler 

(2016) Treinados em força 0.3 1 C 
Contrações voluntária 

máxima do tríceps braquial 
-0.34 -1.1 0.5 D 

Siegler 

(2018b) Saudável 0.3 1 A 
Ciclismo até a exaustão a 

125% VO2pico 
0.12 -0.9 1.1 D 

Thomas 

(2016) Ciclistas 0.3 1 A 70s de ciclismo 0.49 -0.4 1.3 M 
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Tiryaki 

(1995) 
Atletas de pista e não 

atletas 
0.3 3 B Corrida de 600m -0.10 -0.8 0.6 D 

Vanhatalo 

(2010) Habitualmente ativo 0.3 3 A 3 min de ciclismo -0.01 -1.0 1.0 D 

Wilkes 

(1983) 
Atletas de pista do time de 

colégio 
0.3 3 B Corrida de 800m 1.04 -0.2 2.2 G 

Zajac 

(2009) 

Nadadores jovens 

competitivos bem 

treinados 

0.3 3 A 4 x 50 m nado crawl 0.50 -0.5 1.5 M 

Voskamp 

(2020) Ciclistas competitivos 0.3 1 B 
Ciclismo contrarrelógio 

2000m 
-0.02 -0.7 0.7 D 

Driller 

(2012) Ciclistas bem treinados 0.3 1 C 2 min de teste de ciclismo 0.31 -0.7 1.3 P 

Driller 

(2012) Ciclistas bem treinados 0.3 1 C 2 min de teste de ciclismo 0.20 -0.8 1.2 P 

Voskamp 

(2020) Ciclistas competitivos 0.3 1 B 
Ciclismo contrarrelógio 

2000m 
0.13 -0.6 0.8 D 

< 4 minutos           0.47 -0.5 1.5 P 

Ball 

(1996) Homens saudáveis 0.3 1 C 
Ciclismo até a exaustão em 

95% VO2max 
-0.43 -1.6 0.7 D 

Ball  

(1996) Homens saudáveis 0.3 1 C 
Ciclismo até a exaustão em 

95% VO2max 
-0.47 -1.6 0.7 D 

Bird 

(1995) 
Homens corredores de 

longa distância 
0.3 3 C 1500 m de corrida 0.38 -0.5 1.3 P 

Bird 

(1995) 
Homens corredores de 

longa distância 
0.3 3 C 1500 m de corrida 0.07 -0.8 0.9 D 

Callahan  

(2017) Ciclistas bem treinados 0.3 1 C 
4 km de ciclismo 

contrarrelógio 
0.14 -0.8 1.1 D 

Carr 

(2011a) Remadores bem treinados 0.3 1 A 
2000m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.03 -1.0 1.0 D 

Carr 

(2012) Remadores bem treinados 0.3 1 B 
2000m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.02 -1.0 1.1 D 
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Carr 

(2012) Remadores bem treinados 0.3 1 B 
2000m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.06 -1.0 1.1 D 

Carr 

(2012) Remadores bem treinados 0.3 1 D 
2000m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.10 -0.9 1.2 D 

Carr 

(2012) Remadores bem treinados 0.3 1 D 
2000m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.03 -1.0 1.1 D 

Christensen 

(2014) 
Remadores de nível 

internacional 
0.3 1 A 

6 min de teste máximo de 

remo 
-0.05 -0.8 0.8 D 

Correia-

Oliveira (2017) 
Ciclistas treinados 

recreacionalmente 
0.3 1 A 

4 km de ciclismo 

contrarrelógio 
-0.03 -0.7 0.7 D 

Deb  

(2018b) 
Homens 

recreacionalmente ativos 
0.3 3 E 

Ciclismo intermitente 60s 

com 20s de recuperação até a 

exaustão 

0.33 -0.5 1.2 P 

George 

(1988) 
Saudavéis competitindo 

em esportes 
0.2 1 B 

Corrida até a exaustão 

voluntária 
1.01 -0.1 2.1 G 

Gough 

(2018b) Ciclistas 0.2 3 E 
4 km de ciclismo 

contrarrelógio 
0.62 -0.2 1.5 M 

Gough 

(2018b) Ciclistas 0.3 3 E 
4 km de ciclismo 

contrarrelógio 
0.58 -0.3 1.4 M 

Gough 

(2018a) Ciclistas 0.2 3 E 

2x 4 km de ciclismo 

contrarrelógio com intervalo 

de 40 min 

-0.16 -1.0 0.7 D 

Gough 

(2018a) Ciclistas 0.3 3 E 

2x 4 km de ciclismo 

contrarrelógio com intervalo 

de 40 min 

-0.26 -1.1 0.6 D 

Higgins 

(2013) Saudável ativo 0.3 3 A 
Ciclismo até a exaustão a 

120% Wpico 
1.44 0.5 2.4 G 

Higgins 

(2013) Saudável ativo 0.3 3 A 
Ciclismo até a exaustão a 

120% Wpico 
0.23 -0.7 1.1 P 

Higgins 

(2013) Saudável ativo 0.3 3 A 
Ciclismo até a exaustão a 

120% Wpico 
0.41 -0.5 1.3 P 

Hobson 

(2013a) 
Remadores competitivos 

em nível de clube 
0.3 1 C 

2.000 m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.16 -0.5 0.8 D 

Hobson 

(2014) 
Remadores competitivos 

em nível de clube 
0.3 1 C 

2.000 m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.08 -0.5 0.7 D 
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Kupcis 

(2012) 

Remadores leves 

nacionalmente 

competitivos 

0.3 1 C 
2.000 m remo ergômetro 

contrarrelógio 
0.06 -1.0 1.1 D 

Linderman 

(1992) Ciclistas 0.2 4 A 
Ciclismo na Pmax até a 

exaustão 
0.10 -0.9 1.1 D 

Marriott 

(2015) 
Esportes de equipe sub-

elite 
0.4 1 A 

Yo-Yo IR2 após o exercício 

para a parte superior do 

corpo 

0.94 0.1 1.8 G 

McNaughton 

(1991) Remadores de elite 0.3 3 A 
6 min de teste em remo 

ergômetro 
7.85 4.2 11.5 G 

Peart 

(2011) Recreacionalmente ativo 0.3 3 A 
4 min de teste em 

cicloergômetro 
0.28 -0.8 1.3 P 

Driller 

(2012) Ciclistas bem treinados 0.3 1 C 4 min de teste de ciclismo 0.31 -0.7 1.3 P 

Driller 

(2012) Ciclistas bem treinados 0.4 1 D 4 min de teste de ciclismo 0.20 -0.8 1.2 P 

Bellinger  

(2012) 
Ciclistas homens 

altamente treinados 
0.3 1 C 4 min de ciclismo 0.22 -0.8 1.3 P 

Potteiger 

(1996) 
Corredores de longa 

distância competitivos 
0.3 1 B 

30 min de corrida seguido 

por 110% no limiar de 

lactato até a exaustão 

1.38 0.2 2.5 G 

Siegler 

(2013) 
Recreativamente ativo e 

saudável 
0.3 1 C 

Ciclismo a 120 PPO por 30s 

e recuperação ativa de 30s 

até a exaustão 

0.17 -0.7 1.0 D 

Siegler 

(2014) 
Recreativamente ativo e 

saudável 
0.3 1 C 

Contrações submáximas da 

panturrilha a 55% MVC até 

falha 

0.02 -1.0 1.0 D 

Siegler 

(2015) 
Recreativamente ativo e 

saudável 
0.3 1 C MVC 0.00 -0.8 0.8 D 

Sutton 

(1981) Saudável 0.3 1 B 
Ciclismo a 95% VO2max até 

a exaustão 
0.67 -0.6 1.9 M 

Bishop 

(2005) 
Atletas femininas de 

esportes coletivos 
0.4 1 C 

2x 36 min de sprint 

intermitente de 4s e 100s de 

recuperação ativa + 20s de 

recuperação passiva 

0.04 -1.0 1.1 D 

Coppoolse 

(1997) Saudável 0.3 3 A 
Ciclismo incremental com 

taxa de 25 ou 30 w/min 
-0.11 -1.3 1.1 D 
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Egger 

(2014) Ciclistas bem treinados 0.3 3 A 

30min ciclismo de carga 

constante a 95% IAT e 110% 

até a exaustão 

0.42 -0.2 1.0 P 

Egger 

(2014) Ciclistas bem treinados 0.3 3 A 

Teste de exercício de 

ciclismo incremental a 50w / 

3min até a fadiga 

0.03 -0.6 0.6 D 

Freis 

(2017) Atletas de resistência 0.3 3 A 
Ciclismo de carga constante 

até a exaustão 
0.05 -0.6 0.7 D 

Freis 

(2017) Atletas de resistência 0.3 3 A Ciclismo gradual 0.29 -0.4 1.0 P 

Gough 

(2019a) Ciclistas de clube 0.2 3 E 
4 km de ciclismo 

contrarrelógio 
0.12 -0.6 0.9 D 

Gough 

(2019a) Ciclistas de clube 0.3 3 E 
4 km de ciclismo 

contrarrelógio 
0.22 -0.5 1.0 P 

Kowalchuk 

(1984) Saudável 0.3 1 B 
Ciclismo até a exaustão com 

aumento de 100 kpm/min 
-0.03 -1.2 1.1 D 

Kozak-Collins 

(1994) Ciclistas competitivos 0.3 1 B 

1 min de ciclismo a 95% 

VO2max; Recuperação de 1 

min a 60W; repetidos até a 

exaustão 

1.65 0.4 2.9 G 

Lambert  

(1993) Saudável 0.3 
 

B 

Ciclismo a 70, 80, 90% do 

VO2max por 5 min com 5 

min de intervalo e a 100% 

até a exaustão 

-0.24 -1.4 0.9 D 

Light  

(1999) Normal 0.3 1 D 
Teste máximo de ciclismo 

incremental em 30w/min 
-0.22 -1.4 0.9 D 

McLellan 

(1988) Homens 0.2 1 D 

Ciclismo 10 min a 50, 70 e 

90% do VO2Max até a 

exaustão 

0.55 -0.9 2.0 M 

McNaughton 

(1999b) Ciclistas 0.3 3 A 60 min de ciclismo 1.26 0.3 2.2 G 

Mueller 

(2013) Ciclistas e triatletas 0.3 4 A 

Ciclismo de carga constante 

na potência crítica até a 

exaustão 

0.94 0.1 1.8 G 

Mueller 

(2013) Ciclistas e triatletas 0.3 4 A 

Ciclismo de carga constante 

na potência crítica até a 

exaustão 

0.84 0.0 1.7 G 



60 

 

Mueller 

(2013) Ciclistas e triatletas 0.3 4 A 

Ciclismo de carga constante 

na potência crítica até a 

exaustão 

0.32 -0.5 1.2 P 

Mueller 

(2013) Ciclistas e triatletas 0.3 4 A 

Ciclismo de carga constante 

na potência crítica até a 

exaustão 

0.78 -0.1 1.6 M 

Mueller 

(2013) Ciclistas e triatletas 0.3 4 A 

Ciclismo de carga constante 

na potência crítica até a 

exaustão 

1.48 0.5 2.4 G 

Northgraves 

(2014) 
Recreacionalmente ativo 

não fumantes 
0.3 1 A 

40km de ciclismo 

contrarrelógio 
-0.14 -1.2 0.9 D 

Raymer  

(2004) 
Saudável e 

moderadamente ativo 
0.3 1 A 

Flexão progressiva do punho 

até a exaustão 
0.31 -0.8 1.5 P 

Raymer 

(2004) 
Saudável e 

moderadamente ativo 
0.3 1 A 

Flexão progressiva do punho 

até a exaustão 
0.84 -0.3 2.0 G 

Sostaric 

(2006) Saudável 0.3 1 C 
Flexão de dedos até a 

exaustão 
2.33 1.1 3.5 G 

Stephens 

(2002) 
Ciclistas, triatletas e 

esquiadores cross-country 
0.3 1 C 

30min de ciclismo a 77% 

VO2pico seguido de sprint de 

469kj 

0.00 -1.1 1.1 D 

Formas 1: cápsulas gelatinosas; 2: cápsulas entéricas; 3: solução; 4 comprimidos. Timings: A: 60 a 90 

minutos; B:120 a 180 minutos; C: dose fracionada; D: dose crônica; E: pico individual. Classificação 

do Hegds’g: D: diminuto ou muito pequeno; P: pequeno; M: médio; G: grande.  * foi utilizado apenas a 

primeira série para o cálculo do Hegds’g. 
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4 MÉTODOS 

 

Para alcançar todos os objetivos propostos foram idealizados três estudos: A, B e C. O 

estudo A consistiu em uma análise farmacocinética de 4 horas após a ingestão de bicarbonato 

de sódio em diferentes doses e com diferentes tipos de cápsulas, na qual foram verificados o 

pH e o bicarbonato sanguíneos e os efeitos colaterais. Esse estudo foi subdividido em três partes 

com objetivos distintos: a parte I comparou diferentes tipos de cápsulas e diferentes doses; a 

parte II verificou a reprodutibilidade com a mesma dose de bicarbonato de sódio em diferentes 

dias; e a parte III foi um estudo de caso com um indivíduo pós cirurgia bariátrica, essa parte do 

estudo não foi planejado a priori, no entanto, tivemos o fortuito do voluntário pós cirurgia 

bariátrica mostrar muito interesse em participar do estudo, e sua condição singular nos permitiu 

avaliar o conceito. O estudo B também foi uma análise farmacocinética com duração de 6 horas 

após a ingestão de bicarbonato de sódio, onde foi comparado o pH e o bicarbonato sanguíneo e 

efeitos colaterais em diferentes formas de suplementação solução, cápsulas gelatinosas e 

compridos gastrorresistentes. O estudo C testou a suplementação de bicarbonato de sódio no 

desempenho físico intermitente de alta intensidade em condições de hipóxia e normóxia 

normobárica. Também foram analisados as variáveis sanguíneas e os efeitos colaterais. 

 

4.1. ESTUDO A 

 

4.1.1. Participantes 

Foram convidados 25 indivíduos para participação do estudo A, dos quais um foi 

excluído, por ter feito uma cirurgia bariátrica, e analisado separadamente no estudo de caso da 

parte III, três não preencheram os critérios de inclusão, e outros seis não desejaram participar 

do estudo. Dessa forma quinze jovens fisicamente ativos iniciaram as coletas do estudo. No 

entanto, um participante se retirou do estudo após a primeira sessão devido a motivos pessoais, 

enquanto um outro participante apresentou desconforto não associado ao tratamento, e não 

conseguiu completar uma sessão com ingestão de bicarbonato de sódio. Dessa forma seus dados 

não puderam ser utilizados na parte II. Portanto, o número final de participantes obtidos foi: 

parte I, 14 participantes; parte II, 13 participantes; e parte III, 1 participante como mostra a 

figura 2 do fluxograma consorte. As características dos voluntários estão descritas na tabela 2.  
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Figura 2. Fluxograma consort do estudo A - Parte I, Parte II e Parte III.  GelC3: 0.3 g·kg-1 MC de 

bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; ResC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 
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cápsulas gastrorresistentes; GelC1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; 

ResC1: 0.1 mg·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes; PLA placebo. 

 

 

Tabela 2. Características dos participantes Estudo A*.  

 N Idade 

(anos) 

Estatura 

(m) 

Massa corporal 

(kg) 

IMC 

(kg·m2) 

Cápsulas 

(unidades) 

Parte I 14 27 ± 5 1.75 ± 0.06 76.0 ± 11.4 24.9 ± 3.1 27 ± 5 

Parte II 13 27 ± 5 1.75 ± 0.06 77.4 ± 10.5 25.2 ± 2.9 27 ± 5 

Parte III 1 30 1.96 93.3 24 28 

Os voluntários são os mesmos na parte I e II, o número de voluntários só é diferente pois um voluntario 

na parte II não concluiu uma visita e seus dados foram excluídos. 

 

 

Na Parte I e II do estudo os critérios de inclusão foram definidos a priori como: homens, 

saudáveis, de 18 a 35 anos, fisicamente ativos (=> 150 minutos de atividade física por semana). 

Os critérios de exclusão foram definidos como: uso de medicações que possam alterar o pH do 

estômago (ranitidina, omeprazol e similares). A parte III do estudo foi um estudo de caso com 

apenas um indivíduo, do sexo masculino, cujas características estão descritas na tabela 2. Esse 

indivíduo participou do estudo 2 anos após a cirurgia bariátrica, de tipo bypass gástrico, que 

consiste em reduzir o tamanho do estômago para aproximadamente 30 ml por meio de 

grampeamento e ainda é feito um desvio direto para o intestino. Dessa forma, esse acabou sendo 

um excelente modelo exploratório para testar se reduzir o tempo de trânsito no estômago e, 

assim, evitar perdas de bicarbonato no ácido do estômago poderia melhorar sua 

biodisponibilidade. 

Todos os voluntários foram informados sobre os desconfortos e riscos associados à 

participação e, posteriormente, leram, e forneceram consentimento por escrito ao assinar o 

termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 1). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Institucional - CEP EEFE USP (29181114.0.0000.5391). 
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4.1.2. Locais do estudo 

A coleta e análises sanguíneas foram feitas no Laboratório de Adaptação ao 

Treinamento de Força da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. 

A inserção da sonda nasogástrica para exame de pHmetria foi feita no Departamento de 

Gastroenterologia e Hepatologia Clínica do Hospital do HCFMUSP. As análises de 

desintegração de cápsulas foram conduzidas no Laboratório de Desenvolvimento e Inovação 

Farmacotécnica da FCF – USP 

 

4.1.3. Desenho e sessão experimental 

  O protocolo consistiu em sete visitas ao laboratório, nas quais os voluntários 

foram submetidos a cinco tratamentos diferentes de suplementação aguda, separados por um 

período de washout de pelo menos 48 horas e, no máximo, sete dias (Figura 3 – Painel A). Os 

tratamentos foram os seguintes:  

❖ 0.3 g.kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas - dose padrão, esse 

tratamento foi realizado três vezes (GelC3); 

❖ 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes - dose padrão em 

cápsulas gastrorresistentes (ResC3); 

❖ 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio + cápsulas de amido, pareado pelo número de 

cápsulas da dose padrão, em cápsulas gelatinosas - dose baixa em cápsulas gelatinosa 

(GelC1); 

❖ 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio + cápsulas de amido, pareado pelo número de 

cápsulas da dose padrão, em cápsulas gastrorresistentes - dose baixa em cápsulas 

gastrorresistentes (ResC1); 

❖ Placebo – pareado pelo número de cápsulas da dose padrão (Amido; PLA). 
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 A parte I adotou um desenho cruzado, duplo-cego, contrabalanceado, controlado por 

placebo, e avaliou a cinética de absorção e depuração do bicarbonato de sódio consumido em 

diferentes doses, via cápsulas gelatinosas e cápsulas gastrorresistentes, assim incluiu os cinco 

seguintes tratamentos GelC3, ResC3, GelC1, ResC1 e PLA. Na parte II foi feita uma avaliação 

da consistência nas respostas sanguíneas, assim foram incluídas as 3 sessões do tratamento 

GelC3 (Identificadas como SB1, SB2, SB3) e o PLA. A parte III foi um estudo de caso em um 

indivíduo pós cirurgia bariátrica que passou três vezes pelo tratamento GelC3 (Identificado 

como BS1, BS2 e BS3) e uma vez pelo tratamento PLA. 

 Ainda na parte I foi selecionado uma pequena amostra por conveniência de 4 voluntários 

(Idade: 27 ± 6 anos; estatura 1.77 ± 0.05 m; MC: 74.6 ± 6.8 kg; IMC: 23.8 ± 2.3 kg·m2; cápsulas 

22 ± 2 unidades) para a avaliação do pH estomacal com a ingestão da dose padrão de 

bicarbonato de sódio em diferentes tipos de cápsulas (GelC3 e ResC3). 

Nas duas primeiras visitas, os voluntários receberam o tratamento GelC3. Nas cinco 

visitas seguintes, os voluntários receberam um dos cinco tratamentos descritos acima, em ordem 

aleatória e contrabalanceada. O contrabalanceamento foi realizado por meio de quadrado latino. 

Em todas as visitas os voluntários: chegaram no laboratório em jejum de 8h; receberam uma 

refeição padronizada (Tabela 3); aguardaram por uma hora em repouso; tiveram a coleta da 

amostra basal realizadas; ingeriram o suplemento; e permaneceram em repouso pelas 4 horas 

da análise farmacocinética. 

Figura 3. Esquema do estudo A. Painel A: desenho experimental. Painel B: sessão experimental. TC: 

Time-course. 
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Durante a análise de farmacocinética foram feitas coletas dos relatos dos efeitos 

colaterais e realizadas coletas sanguíneas a cada 10 minutos, por 3 horas e na última hora a 

coleta foi a cada 20 minutos. O cronômetro foi iniciado quando o voluntário ingeriu a última 

cápsula. As amostras sanguíneas foram analisadas para o pH e o bicarbonato sanguíneo (Figura 

3 – Painel B). Todas as coletas tiveram início entre as 7:00 h e 9:00 h da manhã. Todas as 

sessões experimentais foram idênticas, exceto pelo suplemento ingerido. 

Os voluntários foram orientados a fazer um registro alimentar na primeira sessão e 

manter alimentação semelhante todos os dias antes de cada sessão experimental, nas 24 horas 

anteriores das sessões experimentais evitar atividades físicas extenuantes e abster-se de cafeína 

e álcool. Os voluntários receberam uma mensagem pelo celular 24 horas antes da sessão 

experimental para lembrá-los de todas as instruções e o cumprimento dessas solicitações foram 

confirmados verbalmente antes do início do experimento. 

 

Tabela 3. Refeição padronizada 

Item Sabor Marca Peso 
Calorias 

(kcal) 

Proteínas 

(g) 

Gorduras 

(g) 

Carboidratos 

(g) 

Barra de cereal 
Aveia, 

banana e mel 
Nutry 22g 79 1 0.5 17 

Iogurte  Flocos Vigor - Greco 100g 175 4.7 8.8 19 

Suco   Uva Del Valle 250 ml 147 0 0 36 

Bolacha Original 
Kraft Foods - 

Clube social 
26g 120 2.1 4.8 17 

Queijo Original Polengui 20g 42 1.5 3.8 0.6 

TOTAL    563 9.3 17.9 89.6 

 

 

4.1.4.  Protocolo de Suplementação 

O protocolo de suplementação foi conduzido de forma aguda com ingestão de 

bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas (Coni-Snap® - Capsugel) e cápsulas 

gastrorresistentes (DRcaps® - Capsugel; fornecidas e preenchidas pela Farmácia Analítica – 

Rio de Janeiro – Brasil). Foram testadas doses de 0.1 g·kg-1 MC e 0.3 g·kg-1 MC. O placebo 

utilizado foi o amido. Para garantir o vendamento a aparência e o número de cápsulas foram 

sempre idênticos entre todos os tratamentos e, por esse motivo, as doses baixas tiveram seu 
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número total de cápsulas pareado com as doses padrão pela adição de cápsulas de placebo, 

baseado na quantidade de cápsulas de bicarbonato de cada indivíduo. Dessa forma, cada 

voluntário recebeu a mesma quantidade de cápsulas independente do tratamento. 

A cápsula utilizada foi branca tamanho 00, que continha 1.02 ± 0.03 g de bicarbonato 

de sódio cada cápsula e 0.56 ± 0.03 g de amido cada cápsula. Os voluntários tiveram até 5 

minutos para ingerir todo o suplemento. Os voluntários foram supervisionados pelo pesquisador 

durante a ingestão do suplemento, e o cronômetro foi acionado assim que finalizavam a 

ingestão. Os participantes receberam uma garrafa de 500 ml de água, para facilitar a ingestão 

do suplemento. A partir de então, os voluntários não puderam consumir qualquer alimento e a 

ingestão de água foi controlada em 100 ml por hora, até a última coleta sanguínea.  

 

4.1.5. Coletas e Análises sanguíneas 

Foram colhidas amostras sangue da veia antecubital. Cada amostra foi de 1 mL de 

sangue venoso, que foi colhido por meio de acesso vascular ou agulha e aspirado com uma 

seringa heparinizada. A amostra foi de sangue venoso arterializado, dessa forma o braço foi 

aquecido 15 minutos antes da primeira coleta de sangue e foi mantido aquecido por todo período 

de coleta, por meio de manta térmica (Sonobel, Brasil) na temperatura de 42 a 48°C (Hollier et 

al. 2013). As coletas ocorreram antes da ingestão do suplemento (amostra basal) e após a 

ingestão, nos tempos 10’, 20’, 30’, 40’, 50’, 60’, 70’, 80’ 90’, 100’, 110’, 120’, 130’, 140’, 

150’, 160’, 170’, 180’, 200’, 220’ e 240’, totalizando 22 pontos da análise farmacocinética. O 

pH e a pressão de CO2 sanguíneos foram analisados por meio da gasometria RapidLab 348 

(Siemens, Alemanha). A concentração de bicarbonato foi calculada pelo próprio equipamento, 

segundo a equação de Henderson-Hasselbalch. As variáveis sanguíneas de interesse foram pH 

e bicarbonato sanguíneo, por serem marcadores da alcalose metabólica, que será induzida pela 

suplementação. E para cada uma foi determinado o tempo até o pico (Tmax), definido como o 

tempo, em minutos, que o bicarbonato sanguíneo levou para atingir seu maior valor; a 

concentração máxima (Cmax) definida como o primeiro valor máximo atingido; variação 

absoluta (∆Cmax) definida como a diferença absoluta entre a amostra basal e o valor mais alto; 

e a área sob a curva (AUC). 

 

4.1.6. Análises dos efeitos colaterais 
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 Os efeitos colaterais foram coletados por meio de um questionário (Anexo 2) traduzido 

e adaptado de Jeukendrup et al. (2000). O questionário foi respondido nos tempos antes da 

suplementação e nos mesmos tempos de coleta de sangue 0’, 10’, 20’, 30’, 40’, 50’, 60’, 70’, 

80’ 90’, 100’, 110’, 120’, 130’, 140’, 160’, 170’, 180’, 200’, 220’ e 240’. Os participantes 

avaliaram seus sintomas usando uma escala de intensidade de 0 (sem efeito) a 10 (efeito muito 

intenso). O questionário era constituído de 1 sintomas para controle durante as coletas (vontade 

de urinar – não analisado) e de outros 13 sintomas distintos: Náusea/enjoo; Tontura; Cefaleia 

(dor de cabeça); Flatulência; Vontade de defecar; Eructação (Arroto); Asia (Queimação); 

Sensação de estufamento; Dor estomacal; Dor intestinal; Ânsia de vômito; Vômito; Diarreia. 

Foi obtido o índice geral (IG) de cada sintoma, definido pela soma de todos os escores nos vinte 

e um pontos de coleta pós suplementação e subtraído o valor da medida basal (caso a subtração 

gerasse um valor negativo, o valor era substituído por zero) e foi obtido o IG total, definido 

pela soma do IG de todos os sintomas em cada tratamento. Também foram extraídos o escore 

máximo de cada sintoma e a ocorrência de sintomas por tratamento. 

 

4.1.7. Análise do pH estomacal 

Para entender o dinâmica de abertura das cápsulas gastrorresistentes comparada as 

cápsulas gelatinosas no estômago in vivo e em tempo real, monitoramos o pH do estômago por 

2 h pós-ingestão do suplemento usando sonda nasogástrica com sensor de pH (Alacer - 

Biomédica, Brasil). O exame consiste na passagem de um cateter de 2 mm de diâmetro pela 

narina, até o estômago. Devido à natureza invasiva deste teste, apenas 4 participantes foram 

recrutados. Todos os quatro participantes ingeriram a mesma dose, 0.3 g·kg-1 MC de 

bicarbonato de sódio, dois participantes em cápsulas gelatinosas e os outros dois em cápsulas 

gastrorresistentes, após jejum de 4 horas. Os aumentos no pH do estômago após a ingestão 

foram considerados indicativos da abertura das cápsulas no estômago, assim testando a 

resistência gástrica das cápsulas. 

 

4.1.8. Desintegração de cápsulas 

 As cápsulas gastrorresistentes e gelatinosas foram preenchidas com bicarbonato de 

sódio ou amido (Farmácia Analítica - Rio de Janeiro, Brasil). Os testes foram realizados 

conforme preconiza a Farmacopeia Americana 39 (USP 2016), aplicando-se o método de 

desintegração (701) em aparato A – equipamento desintegrador 301 (Ethik Technology 301, 
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Vargem Grande Paulista, Brasil). Esse experimento ocorreu no DEINFAR. O experimento 

analisou 6 cápsulas de cada tipo. O experimento consiste em inserir cada cápsula em uma cuba 

contendo 700 ml de solução com temperatura estável de 37°C. Em seguida, o aparelho de haste 

A (disco) é submerso na solução com movimentos para cima e para baixo até que a 

desintegração seja concluída. A solução utilizada foi: 

❖ Ácido clorídrico 0.1 M (transferiu-se 8.5 mL de ácido clorídrico P.A. para um balão 

volumétrico completando-se o volume para 700 mL com água de osmose). 

 Este teste foi utilizado para obter o tempo decorrido até a desintegração da cápsula em 

uma solução que simula as condições de pH do estômago e seus movimentos peristálticos, 

permitindo assim confirmar se as cápsulas gastrorresistentes poderiam permanecer intactas no 

estômago pelo tempo necessário. E assim obtido o tempo de desintegração para cada 

formulação.  

 

4.1.9. Análise Estatística 

Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. A área abaixo da curva 

(AUC) foi calculada pelo método trapezoide (GraphPad Prisma Software, versão 6.01) para o 

pH e bicarbonato sanguíneo. A análise de variância (ANOVA) de um caminho para medidas 

repetidas (GraphPad Prisma Software, versão 6.01), foi utilizada para analisar os valores de pH 

e bicarbonato sanguíneos em cada ponto no tempo da farmacocinética, com fator tratamento e 

com 5 níveis (parte I) e 4 níveis (parte II), o teste de comparações múltiplas de Tukey foi 

utilizado, quando houve significância. Foram realizadas análises de modelos mistos (proc 

Mixed, SAS University Edition), para detectar diferenças na amostra basal, Cmax, ∆Cmax, 

Tmax e AUC do pH e bicarbonato sanguíneo resultantes do tempo e tratamento. Além disso, o 

valor do bicarbonato no Tmax foi comparado com o valor do bicarbonato aos 60, 90 e 120 

minutos. Os indivíduos foram considerados fatores aleatórios e a sessão e o tempo (momentos 

de coleta de sangue) foram fatores fixos. Foram testadas 4 diferentes matrizes de covariância 

(Compound Symmetry, Autoregressive, Toeplitz e Unstructured) para verificarmos qual o 

melhor modelo que se ajusta aos dados, de acordo com o critério de Schwarz Bayesian (menor 

valor BIC – “Bayesian Information Criterion”). Comparações múltiplas ajustadas por Tukey-

Kraemer foram usadas quando um valor F significativo foi observado. A incidência de sintomas 

de efeitos colaterais, sem considerar intensidade e duração, entre as visitas foi comparada entre 

os tratamentos pelo teste qui-quadrado (GraphPad Prisma Software, versão 6.01), também foi 
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analisada a proporção de acertos e erros do vendamento do estudo, na parte I, por meio do qui-

quadrado. Os IG total dos efeitos colaterais foram testados pelo teste de Friedman (GraphPad 

Prisma Software, versão 6.01). Coeficiente de correlação intraclasse (ICC; RStudio 1.3.959), 

erro típico (RStudio 1.3.959) usando dados das 3 tentativas de SB foram usados para determinar 

a reprodutibilidade intraindivíduo. O coeficiente de variação (CV) de teste-reteste foi calculado 

pelo método da raiz quadrada média (Hyslop and White 2009). A reprodutibilidade entre as 

sessões foi avaliada pelo cálculo de erros típicos (sigma) e ICCs a partir dos resíduos de nível 

0 e nível 1. Foi comparado as respostas do indivíduo pós bariátrica com não bariátricos (7 

indivíduos saudáveis protocolo sob as mesmas condições; idade: 27 ± 6 anos, estatura: 1.72 ± 

0.04 m, MC: 76.7 ± 11.7 kg, IMC: 25.8 ± 3.0 kg·m2), com s média e o intervalo de confiança 

de 95% calculados para os resultados principais de AUC, Cmax ∆Cmax. Significância 

estatística foi aceita em p ≤ 0.05.  

Para descrever a variação individual nas respostas farmacocinéticas a ingestão do 

bicarbonato de sódio e a necessidade de timings de ingestão individualizados, foi adotada uma 

perspectiva bayesiana. Uma perspectiva bayesiana melhor facilitou questões probabilísticas, 

como a probabilidade de o nível de bicarbonato no sangue de um indivíduo exceder um 

determinado aumento absoluto (ou seja, +5 ou +6 mmol·L-1) ou aumento percentual dentro de 

janelas de tempo específicas. Usando dados coletados nas três sessões de teste ativas dos 

voluntários, os modelos de vários níveis bayesianos com interceptações e inclinações aleatórias 

foram ajustados usando o pacote BRMS (Bürkner 2017) na linguagem de programação R. Em 

contraste com o tratamento de dados observados como pontos independentes, foi assumido que 

as mudanças no bicarbonato sanguíneo após a ingestão de bicarbonato de sódio, seguiu-se uma 

resposta suave que poderia ser adequadamente descrita por uma função polinomial. Modelos 

lineares, quadráticos, cúbicos e quárticos foram ajustados, com Watanabe-Akaike Information 

Criterion (WAIC) usado para identificar um modelo cúbico como o melhor ajuste para 

avaliação posterior. A análise bayesiana exigiu a especificação de crenças anteriores sobre os 

parâmetros do modelo. Para refletir a falta de informações anteriores, predefinidos padrões de 

plano impróprio foram selecionados para parâmetros de regressão em nível de população e o 

selecionado predefinidos para a matriz de covariância de distribuição normal multivariada entre 

parâmetros de nível de grupo. Estimativas posteriores de tamanho n = 10000 foram geradas 

para cada parâmetro usando amostragem Markov chain Monte Carlo (MCMC) com 4 cadeias 

e 3500 iterações (aquecimento = 1000 iterações). Estas estimativas posteriores descreveram a 

resposta típica (por exemplo, mediana) do bicarbonato sanguíneo representativo do grupo. Para 
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explorar o intervalo provável e a distribuição de respostas entre indivíduos de uma população 

semelhante, estimativas posteriores foram usadas para amostrar probabilisticamente os 

parâmetros de regressão de uma distribuição normal multivariada. Para cada conjunto de 

parâmetros (n = 10000), 100 traços individuais de bicarbonato sanguíneo (cada um polinômio 

cúbico) foram produzidos e o conjunto total de 1 milhão de traços usado para estimar as 

probabilidades de que o bicarbonato de sangue de um indivíduo aumentou acima de +5 e +6 

mmol∙L-1. Um limite de 80% de probabilidade foi selecionado para auxiliar na interpretação 

dos resultados e identificar janelas de tempo em que, para fins práticos, pudesse ser concluído 

que a grande maioria dos indivíduos atendia aos critérios. 

 

4.2. ESTUDO B 

 

4.2.1. Participantes  

Foram contatados 17 indivíduos para participação do estudo B, dos quais três não 

preencheram os critérios de inclusão, e outros dois não tinham disponibilidade de participar do 

estudo (Figura 4). Dessa forma doze jovens fisicamente ativos participaram as coletas do 

estudo, as características dos voluntários estão descritas na tabela 4.  

Os critérios de inclusão foram definidos a priori como: homens, saudáveis, fisicamente 

ativos, de 18 a 35 anos. Os critérios de exclusão foram definidos como: uso de medicações que 

possam alterar o pH do estômago (ranitidina, omeprazol e similares). Todos os voluntários 

foram informados sobre os desconfortos e riscos associados à participação e, posteriormente, 

leram, e forneceram consentimento por escrito ao assinar o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 3). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Institucional - 

CEP EEFE USP (81707317.7.0000.5391). 

 

Tabela 4. Características dos participantes Estudo B 

N Idade 

(anos) 

Estatura 

(m) 

Massa corporal 

(kg) 

IMC 

(kg·m2) 

Suplementação 

(g) 

12 26 ± 4 1.77 ± 0.06 76.0 ± 8.2 24.2 ± 2.1 22.8 ± 2.5 
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Figura 4. Fluxograma consort do estudo B. SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em solução; 

GelC3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de 

bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes; ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio 

em comprimidos gastrorresistentes. 

 

4.2.2. Local do estudo 

As coletas de dados e análises sanguíneas foram realizados no Laboratório de Genética 

Aplicada ao Exercício e Nutrição, no Laboratório de Determinantes Energéticos de 

Desempenho Esportivo (LADESP), e no Laboratório de exercício físico do grupo de pesquisa 
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em fisiologia aplicada e nutrição na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de 

São Paulo (EEFE-USP). O desenvolvimento do comprimido gastrorresistente e as análises de 

desintegração de cápsulas foram conduzidas no Laboratório de Desenvolvimento e Inovação 

Farmacotécnica (DEINFAR) da Faculdade de Ciências Farmaceuticas – USP. 

 

4.2.3. Desenho e sessão experimental 

 Este foi um estudo cruzado, do tipo open-label. A ordem dos tratamentos foi 

contrabalanceada e randomizada usando um gerador de quadrados latinos. Foi usado um 

desenho aberto porque não seria possível vendar os tratamentos, pois eles eram essencialmente 

diferentes em forma e aparência. Os voluntários visitaram o laboratório em quatro ocasiões 

distintas, separadas por 2 a 7 dias (Figura 5). Os participantes foram submetidos à 

suplementação de quatro tratamentos:  

❖ 0.3 g∙kg-1 MC de bicarbonato de sódio em solução, pó dissolvido em 400 ml de água 

(SolP3);  

❖ 0.3 g∙kg-1 MC de bicarbonato de sódio administrado em cápsulas gelatinosas 

(GelC3); 

❖ 0.3 g∙kg-1 MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes (ResT3);  

❖ 0.1 g∙kg-1 MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes (ResT1). 

  Os voluntários chegaram ao laboratório com ao menos 4h em jejum. Uma amostra de 

sangue foi coletada antes de ingerir uma refeição padronizada (Tabela 3 - similar ao estudo A - 

calorias: 563 kcal; proteína: 9.3 g; carboidrato: 89.6 g; gorduras: 8.9 g). Em seguida, eles 

esperaram por uma hora, então uma amostra de sangue basal foi coletada e o suplemento foi 

ingerido. Amostras de sangue foram coletadas durante um período de 6 horas, e o questionário 

de efeitos colaterais foi respondido no mesmo momento. As coletas ocorreram a cada 15 

minutos nas primeiras 4 horas e a cada 30 nas duas horas seguintes (Figura 5). Todas as sessões 

experimentais foram idênticas, exceto pela forma de suplemento ingerido. 
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Figura 5. Esquema do estudo B. Painel A desenho experimental. Painel B sessão experimental. TC: 

Time-course. 

 

 Foi instruído aos voluntários manter ingestão alimentar semelhante, evitar atividades 

físicas de alta intensidade, abster-se de bebidas alcoólicas e cafeína nas 24 horas antes de cada 

sessão experimental. Os voluntários receberam uma mensagem no celular 24 horas antes do 

ensaio para lembrá-los de todas as instruções. O atendimento a essas solicitações foi confirmado 

verbalmente e a ingestão alimentar foi avaliada por meio de recordatório alimentar de 24 horas 

feito antes de cada dia da coleta, não foram encontradas diferenças nas quantidades de calorias 

(p = 0.4363) ingeridas entre as sessões.  

 

4.2.4.  Protocolo de Suplementação 

O protocolo de suplementação foi conduzido de forma aguda com ingestão de 

bicarbonato de sódio em solução, cápsulas gelatinosas e comprimidos gastrorresistentes. A dose 

utilizada foi de 0.3 g·kg-1 MC e ainda foi testado uma dose de 0.1 g·kg-1 MC de comprimidos 

gastrorresistentes. Foi instruído aos voluntários tomar o suplemento de modo calmo, mas no 

menor tempo possível. O tempo de ingestão entre os tratamentos foi: SolP3 42 ± 22s; GelC3 

214 ± 167s; ResT1 163 ± 141s; e ResT3 548 ± 564s. Os participantes receberam uma garrafa 

de 400 ml de água, para facilitar a ingestão do suplemento, mas alguns participantes 

necessitaram de mais água no tratamento ResT3, a quantidade de total de água não excedeu 800 

ml. A partir de então, os voluntários não puderam consumir qualquer alimento nem a ingestão 
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de água foi permitida, até a última coleta sanguínea. O cronômetro foi iniciado após a ingestão 

de todo o suplemento. 

 

4.2.5. Coletas e Análises sanguíneas 

 Foram colhidas amostras sangue da veia antecubital. Cada amostra foi de ~1 mL de 

sangue venoso, que foi colhido por meio de acesso vascular ou agulha e aspirado com uma 

seringa heparinizada (heparina de lítio - Blood Gas Monovette). As amostras foram colhidas 

nos tempos: pré refeição padronizada, pré suplementação (amostra basal) e após suplementação 

em: 15’, 30’, 45’, 60’, 75’, 90’, 105’, 120’, 135’, 150’, 165’, 180’, 195’, 210’, 225’, 240’, 270’, 

300’, 330’ e 360’ totalizando 22 pontos de análise. As amostras foram injetadas em um 

analisador automatizado de gases do sangue (Stat Profile Prime Plus® - Nova Biomedical – 

Estados Unidos da América) para determinação do pH e PCO2. O bicarbonato de sangue foi 

calculado de acordo com a equação de Henderson-Hasselbalch. As variáveis sanguíneas de 

interesse foram pH e bicarbonato sanguíneo. Foram extraídas da farmacocinética do pH e 

bicarbonato sanguíneo: o Tmax; a Cmax; o ΔCmax; e a AUC, igualmente ao estudo A. A 

gasometria utilizada, também analisou eletrólitos sanguíneos (sódio, potássio, cloro e 

magnésio) que foram incluídos nas análises de modo exploratório. 

 

4.2.6. Análises dos efeitos colaterais 

 Os efeitos colaterais foram coletados por meio de um questionário (Anexo 4) traduzido 

e adaptado (Jeukendrup et al. 2000). O questionário foi respondido antes da suplementação e 

nos mesmos tempos: 15’, 30’, 45’, 60’, 75’, 90’, 105’, 120’, 135’, 150’, 165’, 180’, 195’, 210’, 

225’, 240’, 270’, 300’, 330’ e 360’. Os participantes avaliaram os sintomas, usando uma escala 

de intensidade de 0 (sem efeito) a 10 (efeito muito intenso). Os dez sintomas distintos foram: 

Cefaleia (dor de cabeça); Eructação (arrotos); Sensação de estufamento; Náusea/ enjoo; Dor 

estomacal; Vômitos; Flatulência; Distensão abdominal (inchaço); Dor intestinal; Diarreia. 

Assim como no estudo A, foram obtidos o IG de cada sintoma, e o IG total de cada tratamento, 

bem como, o escore máximo de cada sintoma e a ocorrência de sintomas por tratamento. 

 

4.2.7. Desenvolvimento e Desintegração dos comprimidos gastrorresistentes 
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O comprimido de bicarbonato de sódio foi desenvolvido e produzido em parceria com 

o Laboratório de Desenvolvimento e Inovação Farmacotécnica da FCF – USP. O bicarbonato 

de sódio (Quimesp Química Ltda, Guarulhos) foi utilizado na produção de comprimidos pelo 

método de granulação úmida em uma máquina de compressão Lemaq - LM08D Mini Express 

(Lemaq, Diadema - Brasil), utilizando uma punção de 10 mm. Cada comprimido contém 60% 

do ativo, que corresponde a uma dose média de 384,00 mg de bicarbonato de sódio por 

comprimido. Os comprimidos foram revestidos na Colorcon do Brasil Ltda em equipamento de 

leito fluidizado Hüttlin®, modelo Mycrolab® (Steinen, Alemanha), aplicando-se uma 

suspensão de 3% Opadry® QX branco e 8% Acryleze 93 A branco. Os suplementos utilizados 

nesse estudo podem ser observados na figura 6. 

 Os comprimidos gastrorresistentes de bicarbonato de sódio passaram por teste de 

desintegração. Os testes desintegração foram realizados conforme recomendação da 

Farmacopeia Americana 42 (USP 2019), aplicando-se o método de desintegração (701) no 

aparelho A - Equipamento Desintegrador 301 (Ethik Technology, Vargem Grande Paulista, 

Brasil). Foram testados seis comprimidos em cada condição. O experimento consiste em inserir 

cada comprimido em uma cuba contendo 700 ml de solução com temperatura estável de 37°C. 

Em seguida, o aparelho de haste A (disco) é submerso na solução com movimentos para cima 

e para baixo até que a desintegração seja concluída. Para isso os seguintes meios de solução 

foram utilizados: 

❖ Tampão fosfato pH 6.8; 

❖ Suco intestinal simulado; 

❖  Ácido clorídrico 0,1M; 

❖ Suco estomacal simulado. 

 Este teste foi utilizado para obter o tempo decorrido até a desintegração da cápsula em 

soluções que simulam as condições de pH do estômago e intestino e seus movimentos 

peristálticos, permitindo assim confirmar se os comprimidos gastrorresistentes poderiam 

permanecer intactas no estômago por mais tempo e liberar o bicarbonato no intestino. Foi 

calculado o tempo de desintegração para cada formulação.  
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Figura 6. Fotografia dos suplementos. A: comprido gastrorresistente, B cápsula gastrorresistente, C 

cápsula gelatinosa. 

 

4.2.9. Análise Estatística 

Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. A área abaixo da curva 

(AUC) foi calculada pelo método trapezoide (GraphPad Prisma Software, versão 6.01) para o 

pH e bicarbonato sanguíneo. A análise de variância (ANOVA) de um caminho para medidas 

repetidas (GraphPad Prisma Software, versão 6.01), foi utilizada para analisar os valores de pH 

e bicarbonato sanguíneos em cada ponto no tempo da farmacocinética, com fator tratamento e 

4 níveis, o teste de comparações múltiplas de Tukey foi utilizado, quando houve significância. 

Foram realizadas análises de modelos mistos (proc Mixed, SAS University Edition), para 

detectar diferenças na amostra basal, Cmax, ∆Cmax, Tmax e AUC do pH e bicarbonato 

sanguíneo resultantes do tempo e tratamento. Os indivíduos foram considerados fatores 

aleatórios e a sessão e o tempo (momentos de coleta de sangue) foram fatores fixos. Foram 

testadas 4 diferentes matrizes de covariância (Compound Symmetry, Autoregressive, Toeplitz e 

Unstructured) para verificarmos qual o melhor modelo que se ajusta aos dados, de acordo com 

o critério de Schwarz Bayesian (menor valor BIC – “Bayesian Information Criterion”). 

Comparações pareadas ajustadas por Tukey-Kraemer foram usadas quando um valor F 

significativo foi observado. A proporção de sintomas de efeitos colaterais, sem considerar 

intensidade e duração, entre as visitas foi analisada pelo teste qui-quadrado (GraphPad Prisma 

Software, versão 6.01). Os IG total dos efeitos colaterais foram testados pelo teste de Friedman 

(GraphPad Prisma Software, versão 6.01). Significância estatística foi aceita em p ≤ 0.05.  
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4.3. ESTUDO C  

 

4.3.1. Participantes  

Vinte e oito homens foram selecionados para elegibilidade, porém seis não estavam 

disponíveis para completar todas as sessões experimentais, quatro não atenderam aos critérios 

de inclusão, e dois não atenderam aos critérios de exclusão. Dezesseis iniciaram o estudo, mas 

seis dos voluntários não concluíram o estudo devido ao lockdown causado pela pandemia de 

Covid-19. Foram analisados apenas os dados dos voluntários que concluíram todas as sessões 

experimentais (Figura 7). Dez homens completaram este estudo (Tabela 5). Todos os 

voluntários foram classificados como ao menos recreacionalmente treinados para a potência 

máxima absoluta e relativa no teste incremental (De Pauw et al., 2013) . Todos os voluntários 

atenderam aos critérios de inclusão, definidos a priori: homens saudáveis com idade entre 18 e 

40 anos. Os critérios de exclusão foram: uso de medicamento que alterasse o pH do estômago 

e uso de qualquer um dos dois suplementos de creatina (3 meses) ou beta-alanina (6 meses). Os 

voluntários foram informados sobre os desconfortos e riscos associados à participação, bem 

como todos os testes realizados e procedimentos que seriam feitos, todas essas informações 

também foram passadas (Anexo 5), em seguida, deram consentimento por escrito do estudo 

(Anexo 6) e preencheram um questionário de triagem sobre a saúde geral (Anexo 7). Todos os 

voluntários receberam um relatório com suas informações de desempenho no testes realizados 

no estudo (Anexo 8) O estudo foi aprovado pelo Comitê Consultivo de Ética de Nottingham 

Trent University. 

 

Tabela 5. Características dos participantes Estudo C 

N Idade Estatura Massa 

corporal 

IMC 

 

Potência Máx 

absoluta   

Potência Máx 

relativa  

 (anos) (m) (kg) (kg·m2) (W) (W/kg) 

10 24 ± 3 1.83 ± 0.07 73.7 ± 9.3 21.9 ± 2.0 314 ± 63 4.3 ± 0.9 
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Figura 7. Fluxograma consort do estudo C. HipPL: Hipóxia + placebo; HipSB: Hipóxia + bicarbonato 

de sódio; NorPL: Normóxia + placebo; NorSB: Normóxia + bicarbonato de sódio. 
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4.3.2. Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido em Nottingham Trent University na Inglaterra, por meio do 

Programa de Internacionalização (PrInt) da Capes, na modalidade de Programa de Doutorado 

Sanduiche no Exterior (PDSE). As coletas de dados e análises sanguíneas foram realizados na 

The sports science environmental chamber e nos Laboratórios 1 e 2 no edifício Erasmus Darwin 

no Campus Clifton da Universidade.  

 

4.3.3. Desenho e Sessão experimental 

 Este foi um estudo crossover, duplo-cego e controlado por placebo. A randomização foi 

contrabalançada por meio do quadrado latino. Tanto os voluntários quanto a avaliadora não 

tinham conhecimento do suplemento (bicarbonato de sódio ou placebo) e do ambiente 

(normóxia ou hipóxia), pois outra pessoa não envolvida nas coletas separou o suplemento e 

configurou a câmara ambiental. Os voluntários visitaram o laboratório em cinco ocasiões 

diferentes, separadas por 2 a 7 dias (Figura 8). Os participantes foram submetidos à quatro 

tratamentos:  

❖ Normóxia e bicarbonato de sódio (NorSB); 

❖  Normóxia e placebo (NorPL); 

❖  Hipóxia e bicarbonato de sódio (HipSB); 

❖  Hipóxia e placebo (HipPL). 

 As diferentes condições ambientais foram simuladas em uma câmara ambiental 

(aprovada pela Associação Olímpica Britânica). A temperatura e a umidade relativa do ar 

permaneceram as mesmas entre as condições, enquanto a saturação de oxigênio (O2) foi alterada 

para a condição de normóxia (% O2: 20.9% (FiO2: 0.21); temperatura 18.0 °C; umidade relativa 

50%) experimentada ao nível do mar e a condição de hipóxia (% O2: 15.5% (FiO2: 0.16); 

temperatura 18.0 °C; umidade relativa 50%) experimentada a 2500 m de altitude. A pressão 

atmosférica, no entanto, não foi manipulada, e os experimentos foram conduzidos próximos ao 

nível do mar (~45 m de altitude na cidade de Nottingham). 

 Na primeira sessão, os voluntários realizaram um teste incremental em ciclo ergômetro 

até a exaustão. Após 30 minutos, eles realizaram uma familiarização do teste principal. Todas 

as quatro sessões experimentais foram idênticas, exceto pelos quatro diferentes tratamentos. A 

sessão experimental seguiu esta sequência: inicialmente foi coletada uma amostra de sangue 
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(pré-suplementação); o voluntário respondia a um questionário de efeitos colaterais; o 

suplemento era ingerido; após 80 minutos o voluntário entrava na câmara ambiental e respondia 

ao questionário de efeitos colaterais e de humor, motivação e fadiga; outra amostra de sangue 

(pré-exercício) era coletada; 90 minutos após a suplementação, era iniciado o aquecimento e 

após 3 minutos em repouso o teste do protocolo de exercício principal era realizado; 

imediatamente após o teste de esforço, mais uma amostra de sangue (pós-exercício) era 

coletada; o voluntário respondia ao questionário de efeitos colaterais e sobre a tratamento, que 

achava que havia completado (Figura 8). Os participantes não podiam comer no período entre 

a suplementação e o exercício, e apenas a ingestão de água foi permitida ad libitum. 

Os voluntários foram orientados a fazer um registro alimentar na primeira sessão e 

manter alimentação semelhante todos os dias antes de cada sessão experimental. Nas 24 horas 

anteriores às sessões experimentais, eles foram instruídos a evitar atividades físicas extenuantes 

e abster-se de cafeína e álcool. Os voluntários receberam uma mensagem pelo celular 24 horas 

antes da sessão experimental para lembrá-los de que todas as instruções e o cumprimento dessas 

solicitações foram confirmados verbalmente antes do início do experimento. 

 

 

Figura 8. Esquema do estudo C. Painel A: desenho experimental. Painel B: Visita 1. Painel C: sessão 

experimental.  TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido; WG: teste de Wingate; Wmax: 

potência máxima. 
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4.3.4.  Avaliação Física 

 

4.3.4.1. Teste de potência máxima 

O teste incremental foi realizado para a determinar a potência máxima (Wmax) de cada 

voluntário, essa informação foi utilizada para determinar as cargas de aquecimento e para a 

classificação e caracterização da amostra. O teste foi realizado em um ciclo ergômetro (Lode 

Excalibur, Lode, Holanda). A configuração individual (altura, comprimento, selim e guidão) 

do ciclo ergômetro foi conformada e mantida para as visitas subsequentes, por meio do registro 

do perfil de cada voluntário no software Lode Ergometry Manage 9.2. A carga inicial foi de 

100 W e aumentou 6 W a cada estágio de 15 segundos até a exaustão, que definida pela cadência 

de pedalada abaixo de 60 RPM (Saunders et al. 2013a). Todos os participantes receberão forte 

encorajamento verbal durante todo o teste, sobretudo nos estágios finais. 

 

4.3.4.2. Teste de Wingate 

 O teste físico principal avaliou o desempenho intermitente de alta intensidade. Os testes 

foram realizados em um mesmo ciclo ergômetro com freio eletromagnético (Lode Excalibur, 

Lode, Holanda). O teste iniciou com um aquecimento de 9 minutos com três estágios de 3 

minutos, o primeiro foi a 50% da Wmax, o segundo foi a 60% da Wmax e o terceiro foi a 70% 

da Wmax, seguido por 3 minutos de repouso. A próxima etapa consistiu em 3 séries do teste de 

Wingate para membros inferiores, cada série teve duração de 30 segundos e intervalos de 3 

minutos. A carga foi fixa a 7% do MC. Durante todo o período de esforço, os voluntários foram 

encorajados verbalmente a pedalarem sempre em velocidade máxima. Todos os testes foram 

realizados pela mesma avaliadora. Baseado nos dados de cada voluntário, o protocolo de 

exercício foi previamente inserido no software Lode Ergometry Manage 9.2, que registrou 

automaticamente a potência produzida a cada segundo. Assim foi possível extrair das séries do 

teste de Wingate, as seguintes variáveis de interesse: a potência pico, a potência média, o 

trabalho mecânico realizado para cada série e o trabalho mecânico total (as três séries somadas). 

 

4.3.5.  Protocolo de Suplementação 

 O protocolo de suplementação foi conduzido de forma aguda com ingestão de 0.3 g·kg-

1 MC de bicarbonato de sódio (Food Grade Fine, Reino Unido). O placebo (PL) foi 
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maltodextrina (Myprotein, Reino Unido). Ambos foram administrados em cápsulas gelatinosas 

(Your Supplements, Reino Unido) de aparência idêntica (opaca), tamanho (00), cor (branco) e 

número (PL foi pareado pelo número de cápsulas de bicarbonato de sódio) idênticos. As 

cápsulas foram tomadas com 400 ml de água em até 5 minutos. O tempo entre a suplementação 

e o exercício foi de 90 minutos, o timing de suplementação foi baseado em evidência gerada 

pelo estudo A – parte II (Oliveira et al. 2020). Durante esse período, os voluntários não puderam 

consumir qualquer alimento, apenas a ingestão de água foi permitida. 

 As cápsulas foram preenchidas manualmente pela pesquisadora e continham 1.02 ± 0.04 

g de bicarbonato de sódio por cápsula e 0.78 ± 0.03 g de maltodextrina por cápsula. O 

suplemento foi embalado para cada tratamento de acordo com a dose do voluntário e 

identificado com uma etiqueta. Uma terceira pessoa retirou a etiqueta, colou em uma ficha de 

controle e etiquetou um o suplemento com o número do tratamento. 

 

4.3.6. Coletas e Análises sanguíneas 

As amostras de sangue capilar foram coletadas em tubo capilar heparinizado 

(Radiometer, Dinamarca), por meio de um pequeno orifício no dedo, feito com uma lanceta 

(Unistik, Reino Unido) estéril de uso único. Houve três tempos de coleta: 1) pré-suplementação; 

2) pré-exercício (90 minutos após a suplementação); e 3) imediatamente pós-exercício. As 

amostras foram imediatamente injetadas na gasometria (Radiometer, Dinamarca) para 

determinação da concentração de lactato, pH e PCO2 e bicarbonato e excesso de base foram 

calculados pelo próprio analisador segundo a equação de Henderson-Hasselbalch. Essa 

gasometria também analisou eletrólitos sanguíneos (sódio, potássio, cloro e cálcio) que foram 

incluídos nas análises de modo exploratório. 

 

4.3.7. Análises dos efeitos colaterais e questionários 

Os efeitos colaterais foram relatados por meio de um questionário (Anexo 9) adaptado 

(Jeukendrup et al. 2000). A intensidade dos sintomas foi classificada de 0 (nenhum efeito) a 10 

(efeito muito intenso). E composto por 15 sintomas: problemas estomacais, náusea, tontura, dor 

de cabeça, flatulência, vontade de urinar, vontade de defecar, eructação, azia, distensão 

abdominal, cólicas estomacais, cólicas intestinais, vontade de vomitar, vômitos e diarreia. O 

questionário foi respondido nos mesmos tempos de coleta sanguínea: 1) pré-suplementação; 2) 

pré-exercício; e 3) pós-exercício. No momento pós-exercício, os voluntários responderam a 
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seguinte questão “Algum efeito colateral afetou o seu desempenho?”, se eles responderam sim, 

eles indicariam quais foram os efeitos colaterais e suas intensidades. Nesse momento, os 

voluntários ainda foram indagados sobre qual tratamento eles achavam que haviam acabado de 

realizar, as opções eram: bicarbonato de sódio ou PL e normóxia ou hipóxia. Essa questão foi 

utilizada para confirmar a eficácia do vendamento do estudo.  

No momento pré-exercício, os voluntários também responderam mais três questionários 

(Anexo 9): 1) Brief Mood Introspection Scale (BMIS), composto por 16 adjetivos: animado, 

feliz, triste, cansado, cuidando, contente, sombrio, ansioso, sonolento, rabugento, alegre, 

nervoso, calmo, amoroso, impaciente, ativo e classificados entre 1 “definitivamente não sinto” 

a 4 “definitivamente sinto” (Mayer and Gaschke 1988); 2) questionário de fadiga, onde os 

voluntários devem avaliar usando uma escala Likert duas afirmações “Me sinto fisicamente 

esgotado” e  “Me sinto fisicamente exausto” (McNair et al. 1992); 3) a escala adaptada visual 

analógica de motivação para a tarefa de ciclismo, consiste em uma linha de 10 cm um extremo 

representa “eu tenho zero motivação” e no outro “eu estou completamente motivado”, o 

voluntário faz uma marca na linha e se mede quantos centímetros há até a marca (Melzack 

1987; Boat et al. 2021). 

 

4.3.8. Análise Estatística 

Os dados estão apresentados como média ± desvio-padrão. Foram realizadas análises de 

modelos mistos (proc Mixed, SAS University Edition) para detectar diferenças no desempenho 

(trabalho total, potência pico e potência média) e variáveis sanguíneas (pH, excesso de base 

bicarbonato, lactato, sódio, cloro, potássio e cálcio). Os indivíduos foram considerados fatores 

aleatórios e o tratamento (suplemento e condição ambiental), e o tempo (momentos de coleta 

de sangue) foram fatores fixos. Foram testadas 4 diferentes matrizes de covariância (Compound 

Symmetry, Autoregressive, Toeplitz e Unstructured) para verificarmos qual o melhor modelo 

que se ajusta aos dados, de acordo com o critério de Schwarz Bayesian (menor valor BIC – 

“Bayesian Information Criterion”). Comparações pareadas ajustadas por Tukey-Kraemer 

foram usadas quando um valor F significativo foi observado. Também foi analisado o tamanho 

do efeito Hedge’s g com correção para amostras pequenas e intervalo de confiança de 95% 

[95% ICs] para o trabalho total realizado em todas as séries, baseado nos critérios para descrever 

o tamanho de efeito: 0.01 muito pequeno; 0.2 pequeno; 0.5 moderado; 0.8 grande (Sawilowsky 

2009). A proporção de acertos e erros do vendamento do estudo foi analisada pelo teste qui-

quadrado (GraphPad Prisma Software, versão 6.01). O teste de Friedman (GraphPad Prisma 
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Software, versão 6.01) foi usado para analisar os IG total dos efeitos colaterais, também foram 

analisados os resultados dos questionários de fadiga, motivação e humor. Significância 

estatística foi aceita em p ≤ 0.05.  
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5 RESULTADOS 

 

5.1. ESTUDO A  

 

5.1.1. Parte I – Cápsulas gastrorresistentes vs cápsulas gelatinosas  

5.1.1.1. Respostas do bicarbonato sanguíneo 

Os valores médios e desvios padrões do bicarbonato sanguíneo, em delta pela medida 

basal, nos diferentes tratamentos do estudo, estão representados na figura 9. É possível observar 

que GelC3 aumenta bicarbonato a partir de 40 minutos enquanto ResC3 tem um atraso de 30 

minutos, comparado ao placebo.  
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Figura 9. Farmacocinética do bicarbonato sanguíneo. GelC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gelatinosas (círculos escuro; n = 14); ResC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gastrorresistentes (quadrado escuro; n = 14); GelC1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio 

em cápsulas gelatinosas (círculos claro; n = 14); ResC1 0.1 mg·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gastrorresistentes (quadrado claro; n =14); PLA; placebo (pontos pretos; n = 14); As linhas 

pontilhadas marca os limiares de +5 e +6 mmol·L-1; ANOVA: a: GelC3 ≠ ResC3; b: GelC3 e ResC3 ≠ 

PL; c: GelC1 ≠ PL; d: ResC1 ≠ PL; p < 0.05.  
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Figura 10. Painel A: Concentração máxima bicarbonato sanguíneo (Cmax); Painel B: Variação absoluta 

máxima de bicarbonato sanguíneo (∆Cmax); Painel C: Tempo até o pico máximo de bicarbonato no 

sangue (Tmax); Painel D: área sob a curva (AUC). GelC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gelatinosas; ResC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes; 

GelC1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; ResC1: 0.1 g·kg-1 MC de 

bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes; PLA: placebo. Pequenos círculos representam os 

valores individuais. Modelo misto. 

 

Não houve diferenças significativas entre as amostras basais (F = 0.30; p < 0.8778). 

Houve um efeito principal de tratamento significativo para a Cmax do bicarbonato sanguíneo 

(F = 26.35; p < 0.001), com valores mais elevados em GelC3 (35.1 ± 1.9 mmol·L-1) e ResC3 
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(36.4 ± 2.5 mmol·L-1) em comparação com GelC1 (31.5 ± 1.6 mmol·L-1), ResC1 (31.8 ± 2.0 

mmol·L-1) e PLA (29.7 ± 1.7mmol·L-1; Figura 10 – Painel A). Também houve efeito 

significativo para a ∆Cmax do bicarbonato sanguíneo (F = 16.7; p < 0.001), sendo que os 

tratamentos GelC3 (9.5 ± 2.1 mmol·L-1) e ResC3 (10.6 ± 2.5 mmol·L-1) foram maiores, 

comparado os tratamentos GelC1 (5.3 ± 2.1 mmol·L-1) e ResC1 (6.4 ± 3.0 mmol·L-1; Figura 10 

– Painel B). Não houve nenhum efeito significativo para o Tmax do bicarbonato sanguíneo (F 

= 26.35; p < 0.001), entre os tratamentos GelC3 (151 ± 37 minutos), ResC3 (171 ± 27 minutos), 

GelC1 (136 ± 47 minutos) e ResC1 (129 ± 59 minutos; Figura 10 – Painel C). A AUC do 

bicarbonato sanguíneo houve um efeito principal de tratamento significativo (F = 23.7; p < 

0.001), sendo que os tratamentos GelC3 (1641.6 ± 319.0 mmol·min·L-1) e ResC3 (1594.5 ± 

265.4 mmol·min·L-1) foram maiores comparado os tratamentos GelC1 (888.7 ± 300.9 

mmol·min·L-1), ResC1 (1069.6 ± 395.9 mmol·min·L-1) e PLA (849.3 ± 296.6 mmol·min·L-1; 

Figura 10 – Painel D).  

 

5.1.1.2. Respostas do pH sanguíneo 

Os valores médios e desvios padrões do pH sanguíneo, nos diferentes tratamentos do 

estudo, estão representados na figura 11. É possível observar que no GelC3 aumenta o pH 

sanguíneo a partir de 50 minutos enquanto ResC3 tem um atraso de 30 minutos. 
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Figura 11. Farmacocinética do pH sanguíneo. GelC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gelatinosas (círculos escuro; n = 14); ResC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gastrorresistentes (quadrado escuro; n = 14); GelC1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio 



89 

 

em cápsulas gelatinosas (círculos claro; n = 14); ResC1 0.1 mg·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em 

cápsulas gastrorresistentes (quadrado claro; n =14); PLA; placebo (pontos pretos; n = 14); ANOVA: a: 

GelC3 ≠ ResC3; b: GelC3 e ResC3 ≠ PL; c: GelC1 ≠ PL; d: ResC1 ≠ PL; p < 0.05.  
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Figura 12. Painel A: Concentração máxima do pH sanguíneo (Cmax); Painel B: Variação absoluta 

máxima do pH sanguíneo (∆Cmax); Painel C: Tempo até o pico máximo do pH sanguíneo (Tmax); 

Painel D: área sob a curva (AUC). GelC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas 

gelatinosas; ResC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes; GelC1: 0.1 

g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; ResC1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de 

sódio em cápsulas gastrorresistentes; PLA placebo. Pequenos círculos representam os valores 

individuais. Modelo misto. 
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Não houve diferenças significativas entre as amostras basais do pH sanguíneo (F = 

0.5935; p < 0.6488). Houve um efeito principal de tratamento significativo para a Cmax do pH 

sanguíneo (F = 19.22; p < 0.001), com valores mais elevados em GelC3 (7.484 ± 0.024 u.a.) e 

ResC3 (7.472 ± 0.019 u.a.) em comparação com GelC1 (7.456 ± 0.021 u.a.), ResC1 (7.450 ± 

0.021 u.a.) e PLA (7.432 ± 0.029 u.a.; Figura 12 – Painel A). Também houve efeito significativo 

para a ∆Cmax de pH sanguíneo (F = 11.66; p < 0.001), sendo que os tratamentos GelC3 (0.107 

± 0.018 u.a.) e ResC3 (0.094 ± 0.027 u.a.) foram maiores, comparado os tratamentos GelC1 

(0.070 ± 0.023 u.a.) e ResC1 (0.061 ± 0.030 u.a.) e PLA (0.049 ± 0.034 u.a.; Figura 12 – Painel 

B). Não houve nenhum efeito significativo para o Tmax do pH sanguíneo (F = 0.7980; p < 

0.5030), entre os tratamentos GelC3 (141 ± 44 minutos), ResC3 (164 ± 52 minutos), GelC1 

(151 ± 62 minutos), ResC1 (131 ± 55 minutos) e PLA (137 ± 74 minutos; Figura 12 – Painel 

C). A AUC do pH sanguíneo houve um efeito principal de tratamento significativo (F = 12.41; 

p < 0.001), sendo que os tratamentos GelC3 (16 ± 4 u.a.·min·L-1) e ResC3 (14 ± 6 u.a.·min·L-

1) foram maiores comparado os tratamentos GelC1 (10 ± 4 u.a.·min·L-1), ResC1 (8 ± 5 

u.a.·min·L-1) e PLA (6 ± 5 u.a.·min·L-1; Figura 12 – Painel D).  

 

5.1.1.3. Efeitos colaterais 

Os sintomas dos efeitos colaterais podem ser observados individualmente na figura 13, 

painel A. Os efeitos colaterais foram significativamente diferentes entre os tratamentos (x2 = 

13.545; p = 0.009;), com maior índice geral total para os tratamentos GelC3 e ResC3 quando 

comparado aos tratamentos GelC1, ResC1 e PLA (Figura 13 – Painel B). Não houve diferenças 

entre os tipos de cápsula, apenas entre as diferentes doses. Na figura 14 é possível observar a 

intensidade máxima e a frequência de ocorrência dos efeitos colaterais. 
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Figura 13. Efeitos Colaterais. Painel A: Índice geral dos efeitos colaterais por dos sintomas por cada 

tratamento. Painel B: Índice geral total por tratamento. Teste de Friedman.  GEL3: 0.3 g·kg-1 MC de 
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bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas (n = 14); RES3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio 

em cápsulas gastrorresistentes (n = 14); GEL1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas 

gelatinosas (n = 14); RES1: 0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes (n = 

14); PLA placebo (n = 14). 

 

Figura 14. Efeitos Colaterais. Área superior (eixo y à direita) frequência de ocorrência dos efeitos 

colaterais; área inferior (eixo y à esquerda) intensidade máxima alcançada nos efeitos colaterais; 

Sintomas analisados (eixo x). GelC3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas (n 

= 14); ResT3: 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes (n = 14); GelC1: 

0.1 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas (n = 14); ResT1: 0.1 mg·kg-1 MC de 

bicarbonato de sódio em cápsulas gastrorresistentes (n = 14); PLA placebo (n = 14). 

 

5.1.1.4. Desintegração das cápsulas  

Os resultados para o tempo de desintegração das cápsulas gelatinosas contendo 

bicarbonato de sódio e amido e cápsulas gastrorresistentes estão indicados na tabela 6. A 

avaliação do tempo de desintegração das cápsulas gastrorresistentes foi suficiente para proteger 

o conteúdo delas em meio ácido. Nestas condições, se verifica que o tempo de desintegração 

mais elevado foi para cápsulas gastrorresistentes (4528 ± 1441s), porém com grande variação 

entre as cápsulas (1961 – 5637s).  
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Tabela 6. Tempo de desintegração das cápsulas (segundos) 

Amostras C1 C2 C3 C4 C5 C6 Média DP 

Gelatinosas 

(NaHCO3
-) 

286 288 310 321 331 334 312 21 

Gastrorresistentes 

(NaHCO3
-) 

1961 3801 4725 5421 5622 5637 4528 1441 

Gelatinosas 

(Amido) 
137 147 150 155 159 161 152 9 

C = cápsula; DP = desvio padrão 

 

5.1.1.5. pH estomacal  

A análise de pH estomacal foi feita por meio de análise visual da figura 15, que 

evidenciou que cápsulas as gelatinosas aumentaram o pH estomacal com pouco mais que 10 

minutos, enquanto as cápsulas gastrorresistentes alteram o pH estomacal a partir de 50 minutos, 

o aumento do pH indica a abertura da cápsula n estômago.  
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Figura 15. pH estomacal com ingestão de 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato em cápsulas gelatinosas (linha 

contínua) e cápsulas gastrorresistentes (linha segmentada). Linhas pontilhada no tempo zero representa 

o ponto de ingestão da última cápsula, a faixa sombreada indica o período pós ingestão. 

 

5.1.1.6. Vendamento  

 

 O vendamento do estudo foi efetivo sem diferença entre respostas corretas (C) e erradas 

(E) entre os tratamentos (x2: 0.8028; p = 0.6622; GelC3: C=7 E=7; ResT3: C=3 E=11; GelC1: 

C=2 E=2; ResT1 C=8 E=6; PLA: C=7 E=7). 
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5.1.2. Parte II – Reprodutibilidade na suplementação de bicarbonato de sódio 

 

5.1.2.1. Respostas do bicarbonato sanguíneo  

 Os valores médios de desvios padrões do bicarbonato sanguíneos, nas diferentes visitas 

do estudo estão representados na figura 16. O bicarbonato sanguíneo na amostra basal não foi 

diferente entre as sessões (SB1 = 25.7 ± 2.4; SB2 = 25.0 ± 2.0; SB3 = 26.0 ± 1.7; PLA = 25.4 

± 2.1 mmol·L-1; F = 0.74; p = 0.5348; Figura 16). Observa-se que a partir de 40 minutos da 

análise de farmacocinética as visitas SB1, SB2 e SB3 são significativamente maiores que o 

PLA. 
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Figura 16. Farmacocinética do bicarbonato sanguíneo, após a suplementação de 0.3 g·kg-1 MC de 

bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; SB1: primeira visita (círculos; n = 13); SB2: segunda 

visita (quadrado; n = 13) SB3: terceira visita (triângulos; n = 13); PLA: placebo (pontos pretos; n = 13). 

ANOVA: * indica diferença do placebo. 

 

 Uma análise visual individual da figura 17 indica que a variação intraindividual 

substancial para Tmax no bicarbonato sanguíneo após a ingestão de bicarbonato de sódio. Além 

disso, fica evidente um período prolongado acima dos limiares de +5 mmol·L-1 e +6 mmol·L-1 

para quase todos os participantes nas três sessões. 
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Figura 17. Dados individuais de aumento de bicarbonato sanguíneo após a suplementação com 0.3 g·kg-

1 MC de bicarbonato de sódio, nas visitas 1 (SB1), 2 (SB2) e 3 (SB3). Retângulos verdes escuros: 

concentração máxima de bicarbonato (Cmax); retângulos laranjas: +6 mmol∙L-1 ou acima; retângulos 

verdes claros: entre +5 e +5.9 mmol∙L-1. 

 

 A Cmax não foi diferente entre as sessões de bicarbonato de sódio (SB1 = 36.8 ± 2.8 

mmol·L-1; SB2 = 35.5 ± 1.4 mmol·L-1; SB3 = 35.2 ± 2.0 mmol·L-1; F = 2.65; p = 0.10; Figura 

18 – Painel A) ou ∆Cmax (SB1 = 11.1 ± 2.7 mmol·L-1; SB2 = 10.5 ± 2.5 mmol·L-1; SB3 = 9.3 

± 2.2 mmol·L-1; F = 1.30; p = 0.29; Figura 18 – Painel B). Não foram observadas diferenças 
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significativas entre as sessões para o bicarbonato sanguíneo em relação à AUC (SB1 = 1447 ± 

364 mmol·min·L-1; SB2 = 1468 ± 421 mmol·min·L-1; SB3 = 1210 ± 520 mmol·min·L-1; F = 

0.87; p = 0.43; Figura 18 – Painel D), embora Tmax tenha ocorrido significativamente mais 

cedo no SB2 (127 ± 36 min) do que no SB1 (169 ± 54 min, p = 0.0088) e SB3 (159 ± 42 min, 

p = 0.05; efeito principal de sessão: F = 5.83; p = 0.0086; Figura 18 – Painel C). 
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Figura 18. Painel A: Concentração máxima bicarbonato sanguíneo (Cmax); Painel B: Variação absoluta 

máxima de bicarbonato sanguíneo (∆Cmax); Painel C: Tempo até o pico máximo de bicarbonato no 

sangue (Tmax); Painel D: área sob a curva (AUC). Seguido da suplementação com 0.3 mg·kg-1 MC de 

bicarbonato de sódio, nas visitas 1 (SB1), 2 (SB2) e 3 (SB3) Pequenos círculos representam os valores 

individuais. Modelo misto. 
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Tabela 7. Análises de reprodutibilidade. Coeficiente correlações de intraclasse (varia de 0 a 1), 

erro típico e coeficiente de variação calculado para cada ponto no tempo nas três sessões de 

suplementação de bicarbonato de sódio e para o tempo de pico de bicarbonato no sangue 

(Tmax), pico de bicarbonato no sangue (Cmax), aumento máximo na concentração de 

bicarbonato no sangue (ΔCmax) e AUC = área abaixo da curva. 

Tempo 

(minutos) 

Coeficiente de 

Correlação Intraclasse 

Erro típico  

(mmol·L-1) 

Coeficiente de 

variação (%) 

 

Intervalo de 

confiança 
 

 

Intervalo de 

confiança 

 
SB1 

vs 

SB2 

SB2 

vs 

SB3 

SB1 

vs 

SB3 2.5 97.5  2.5 97.5  

Basal 0.389 0.208 0.665  1.77 1.64 1.94  5.88 6.97 7.65 

10 0.330 0.080 0.681  1.44 1.10 1.96  3.31 5.72 6.38 

20 0.268 0.002 0.664  1.92 1.44 2.62  9.40 8.25 8.63 

30 0.218 0.002 0.611  2.09 1.60 2.79  7.63 6.16 8.66 

40 0.453 0.037 0.764  1.93 1.47 2.71  6.20 4.92 8.87 

50 0.335 0.010 0.698  2.11 1.63 2.85  6.28 5.40 8.75 

60 0.318 0.007 0.709  2.16 1.66 2.92  7.34 6.03 6.24 

70 0.367 0.016 0.726  1.70 1.29 2.33  4.90 4.76 6.38 

80 0.361 0.013 0.717  1.80 1.37 2.50  4.03 6.86 5.04 

90 0.388 0.042 0.740  2.26 1.73 3.10  5.91 5.05 8.55 

100 0.338 0.007 0.686  2.43 1.88 3.33  6.64 7.10 7.94 

110 0.263 0.003 0.645  2.81 2.16 3.79  7.46 6.76 10.24 

120 0.305 0.008 0.679  2.49 1.92 3.35  7.24 4.19 8.65 

130 0.266 0.003 0.645  2.68 2.08 3.62  8.23 5.89 8.65 

140 0.083 <0.001 0.451  2.92 2.31 3.78  8.67 9.76 8.76 

150 0.108 <0.001 0.511  2.13 1.69 2.79  6.68 6.49 5.68 

160 0.123 <0.001 0.523  2.65 2.07 3.44  10.48 6.30 6.37 

170 0.036 <0.001 0.307  2.40 1.91 3.14  9.67 6.99 6.26 

180 0.049 <0.001 0.363  2.58 2.07 3.45  9.87 5.43 8.72 

200 0.214 0.002 0.606  2.37 1.84 3.11  8.13 5.87 6.14 

220 0.199 0.002 0.577  1.88 1.44 2.49  5.25 4.67 6.43 

240 0.218 0.002 0.633  2.10 1.63 2.76  7.59 3.77 7.40 

            

Cmax 0.459 0.100 0.790  1.580 1.040 2.078  5.41 4.31 6.16 

∆Cmax 0.294 0.002 0.694  2.104 1.429 2.633  19.55 24.41 29.98 

Tmax 0.568 0.263 0.823  31.01 20.95 41.07  32.58 20.72 21.85 

AUC 0.293 0.001 0.636  347.7 244.7 423.9  26.66 25.92 33.84 
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 A análise de reprodutibilidade dos coeficientes de correlação intraclasse, erros típicos e 

coeficientes de variação foram calculados para a amostra basal, e para todos os pontos no tempo 

de coletas, Cmax, ∆Cmax, Tmax e AUC. Os dados estão apresentados na Tabela 7. 

 A comparação entre Tmax e timings de suplementação usuais (60, 90 e 120 minutos 

após a ingestão) mostrou diferenças estatisticamente significativas nos valores absolutos de 

bicarbonato entre todos os pontos de timings de suplementação (Tmax: 35.9 ± 2.2 mmol·L-1; 

60 min: 30.8 ± 2.4 mmol·L-1; 90 min: 32.1 ± 2.6 mmol·L-1; 120 min 33.0 ± 3.0 mmol·L-1; F = 

45.87; p < 0.0001), exceto para 90 vs 120 min (p = 0.1852). A alteração do delta para o 

bicarbonato sanguíneo foi diferente entre Tmax vs todos os pontos de timings de suplementação 

(todos p < 0.0001), mas nenhuma diferença significativa foi mostrada entre 90 e 120 min (p = 

0.1852; Figura 19). 
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Figura 19. Comparação entre os usuais timings de ingestão (60, 90 e 120 minuto) e o tempo do pico de 

bicarbonato sanguíneo (Tmax; 152 ± 47 minutos) após a suplementação de bicarbonato nas 3 sessões. 

As linhas pontilhadas em 5 e 6 mmol∙L-1, representa os limites teóricos de potenciais efeitos ergogênicos. 

A modelagem Bayesiana e as simulações subsequentes estimaram que mais de 80% dos 

indivíduos da população apresentam níveis elevados de bicarbonato no sangue maiores que 5 
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mmol∙L-1 entre 75 e 240 minutos após a ingestão. Para aumentos absolutos superiores a 6 

mmol∙L-1, a janela esperada diminuiu para entre 90 e 225 min (Tabela 8). Os resultados da 

modelagem Bayesiana e simulações subsequentes com um modelo cúbico multinível são 

ilustrados na figura 20. 

 

Tabela 8. Estimativas de probabilidade (%) de elevar o bicarbonato no sangue acima de 5 

mmol∙L-1 e 6 mmol∙L-1 (da amostra basal) após a ingestão de bicarbonato de sódio. Os valores 

de probabilidade foram estimados usando simulação Bayesiana (n = 1 milhão). 

Tempo 

(minutos) 

Probabilidade de 

aumento acima de 5 

mmol∙L-1 

Probabilidade de 

aumento acima de 6 

mmol∙L-1 

0 0% 0% 

15 0% 0% 

30 0% 0% 

45 9% 0% 

60 69% 14% 

75 93% 60% 

90 97% 86% 

105 99% 93% 

120 99% 95% 

135 99% 96% 

150 99% 96% 

165 99% 95% 

180 98% 94% 

195 97% 92% 

210 95% 88% 

225 91% 80% 

240 85% 70% 
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Figura 20. Gráfico de densidade do curso cúbico simulado (n = 1 milhão) do bicarbonato sanguíneo ao 

longo de um período de 4 h após a ingestão aguda de 0.3 g·kg-1MC de bicarbonato de sódio. Os 

triângulos representam os valores médios dos dados e as áreas mais escuras representam os valores de 

bicarbonato no sangue com maior probabilidade de ocorrer. 

 

5.1.2.2. Respostas do pH sanguíneo  

Os valores médios de desvios padrões do pH sanguíneo, nas diferentes visitas do estudo 

estão representados na figura 21. O pH sanguíneo na amostra basal não foi diferente entre as 

sessões (SB1 = 7.374 ± 0.020; SB2 = 7.388 ± 0.025; SB3 = 7.381 ± 0.025; PLA = 7.384 ± 0.036 

mmol·L-1; F = 0.63; p = 0.5985; Figura 21). Observa-se que a partir de 30 minutos da análise 

de farmacocinética as visitas SB1, SB2 e SB3 são significativamente maiores que o PLA. 
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Figura 21. Farmacocinética do pH sanguíneo, após a suplementação de 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato 

de sódio em cápsulas gelatinosas; SB1: primeira visita (círculos; n = 13); SB2: segunda visita (quadrado; 

n = 13) SB3: terceira visita (triângulos; n = 13); PLA: placebo (pontos pretos; n = 13). ANOVA: * indica 

diferença do placebo. 

 

 Para o pH sanguíneo não houve diferenças entre as sessões para Cmax (SB1 = 7.501 ± 

0.020 u.a.; SB2 = 7.498 ± 0.021 u.a.; SB3 = 7.489 ± 0.017 u.a.; F = 3.05; p = 0.087; Figura 22 

– Painel A), nem para o ∆Cmax (SB1 = 0.127 ± 0.029 u.a.; SB2 = 0.109 ± 0.029 u.a.; SB3 = 

0.107 ± 0.019 u.a.; F = 2.028; p = 0.1641; Figura 22 – Painel B), nem para o Tmax (SB1 = 138 

± 51 min; SB2 = 131 ± 44 min; SB3 = 138 ± 45 min; F = 2.399; p = 0.0328; Figura 22 – Painel 

C), ou para a AUC (SB1 = 19 ± 6 u.a.·min·L-1; SB2 = 17 ± 5 u.a.·min·L-1; SB3 = 16 ± 4 

u.a.·min·L-1; F = 1.363; p = 0.2747; Figura 22 – Painel D). 
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Figura 22. Painel A: Concentração máxima de pH sanguíneo (Cmax); Painel B: Variação absoluta 

máxima de pH sanguíneo (∆Cmax); Painel C: Tempo até o pico máximo de pH sanguíneo (Tmax); 

Painel D: área sob a curva (AUC). Seguido da suplementação com 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de 

sódio, nas visitas 1 (SB1), 2 (SB2) e 3 (SB3) Pequenos círculos representam os valores individuais. 

Modelo misto. 

 

5.1.2.3. Efeitos colaterais 

Não houve diferença significativa na proporção total de sintomas experimentados entre 

V1, V2 e V3 (x² = 1.45; p = 0.485). O teste de Friedman mostrou que a intensidade dos sintomas 

ao longo do tempo não foi diferente entre as visitas (p = 0.7627; Figura 23). 
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Figura 23. Frequência dos efeitos colaterais com a suplementação de bicarbonato de sódio. SB1: visita 

1 (círculos com pontinhos; n = 13); BS2: visita 2 (círculos com losangos; n = 13); SB3: visita 3 (círculos 

cheios; n = 13). Os tamanhos dos círculos representam a intensidade de cada sintoma. 

 

5.1.3. Parte III – Estudo de caso 

 

5.1.3.1. Respostas sanguíneas 

Os valores sanguíneos de bicarbonato nos quatro tratamentos do estudo ao longo da 

farmacocinética estão representados na figura 24. O Tmax do bicarbonato de sódio foi BS 1: 

110’, BS 2: 100’ e BS 3: 140’. A comparação da Cmax, ∆Cmax e Tmax do voluntário pós-

cirurgia bariátrica e as médias e intervalos de confiança de 95% dos indivíduos saudáveis estão 

apresentados na figura 25, painéis A, B e C. Os valores de ∆Cmax do bicarbonato sanguíneo 

foram BS 1: + 20.0 mmol·L-1, BS 2: + 15.2 mmol·L-1 e BS 3: + 12.6 mmol·L-1 e + 3.3 mmol·L-

1 em PLA, resultando em Cmax de 42.8 mmol·L-1, 39.3 mmol·L-1, 36.2 mmol·L-1 e 28.5 

mmol·L-1 (Figura 25 – Painel D). A AUC foi BS 1: 8328 mmol·min·L-1, BS 2: 7747 

mmol·min·L-1, BS 3: 7627 mmol·min·L-1 e 6436 mmol·min·L-1 na condição PLA.  
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Figura 24. Concentração de bicarbonato de sangue do voluntário durante o período de 4 horas após a 

ingestão de 0.3 g·kg-1 MC de bicarbonato de sódio; BS1: primeira visita (círculos n = 1); BS2: segunda 

visita (quadrado; n = 1); BS3: terceira visita (triângulos; n = 1); PLA: placebo (pontos pretos; n = 1). 
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Figura 25. Comparação com voluntários saudáveis. Painel A: Concentração de bicarbonato sanguíneo 

(Cmax); Painel B: Variação absoluta do bicarbonato sanguíneo; Painel C: area abaixo da curva (AUC). 

As barras verdes claras representam o intervalo de confiança de 95% e as linhas sólidas a média das 

respostas do bicarbonato no sangue em um grupo indivíduos saudáveis (n = 7) nas mesmas condições 

experimentais. SB1 (círculo), SB2 (quadrado) e SB3 (triângulo) representam as respostas do paciente 

durante as três visitas que ele ingeriu bicarbonato de sódio. Painel D: Bicarbonato sanguíneo basal 
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(claro) e aumentos absolutos máximos do bicarbonato no sangue (escuro) após a ingestão de bicarbonato 

de sódio (BS1, BS2 e BS3) e placebo (PLA). 

 

5.1.3.2. Efeitos colaterais 

Foram relatados alguns sintomas de efeitos colaterais, sendo apenas flatulência, dor 

intestinal e dor de cabeça em alguns momentos isolados em visitas separadas após a ingestão 

de bicarbonato de sódio. A intensidade desses sintomas também foi relativamente leve. Nenhum 

efeito colateral foi relatado na condição PLA (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Efeitos colaterais com a suplementação de bicarbonato de sódio. 

 BS 1 BS 2 BS 3 PLA 

Problemas 

estomacais 
NSR NSR NSR NSR 

Náusea/enjoo NSR NSR NSR NSR 

Tontura NSR NSR NSR NSR 

Dor de cabeça NSR NSR 6 (200-240) NSR 

Flatulência 3 (140) NSR NSR NSR 

Vontade de defecar NSR NSR NSR NSR 

Eructação (Arroto) NSR NSR NSR NSR 

Asia (Queimação) NSR NSR NSR NSR 

Sensação de 

estufamento 
NSR NSR NSR NSR 

Dor de estômago  NSR NSR NSR NSR 

Dor intestinal NSR 5 (130-140) NSR NSR 

Vontade de 

vomitar 
NSR NSR NSR NSR 

Vomito NSR NSR NSR NSR 

Diarreia NSR NSR NSR NSR 

Dados apresententados como Intensidade (valor fora do parenteses) e tempo na farmacocinética (dentro 

do parenteses). BS = Bicarbonato de sódio; PLA = placebo; NSR =  nenhum simtoma reportado. 
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5.2. ESTUDO B 

 

5.2.1. Respostas do bicarbonato sanguíneo 

Os valores médios e desvios padrões do bicarbonato sanguíneo, em delta pela medida 

basal, nos diferentes tratamentos do estudo estão representados na figura 26. É possível 

observar que ResT1 e ResT3 tem um grande atraso no aumento do bicarbonato sanguíneo em 

relação a SolP3 e GelC3.  
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Figura 26. Farmacocinética do bicarbonato sanguíneo. SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em 

solução (losango; n = 12); GelC3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas 

(círculo; n = 12); ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes 

(triângulo claro; n = 12); ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos 

gastrorresistentes (triângulo escuro; n = 12).  ANOVA: a: SolP3 ≠ ResC1; b: SolP3 ≠ ResT3; c: GelC3 

≠ ResT1; d: GelC3 ≠ ResT3; e: ResT1 ≠ ResT3. As linhas pontilhadas marca os limiares de 5 e 6 

mmol·L-1.  

 

 Não houve diferenças significativas entre as amostras basais no bicarbonato sanguíneo 

(F = 0.89; p < 0.4566). Houve um efeito principal de tratamento significativo para a Cmax do 

bicarbonato sanguíneo (F = 55.79; p < 0.001), com valores mais elevados em SolP3 (35.3 ± 3.6 

mmol·L-1) e GelC3 (35.78 ± 1.9 mmol·L-1) em comparação com ResT1 (27.9 ± 2.7 mmol·L-1) 

e ResT3 (30.9 ± 1.9 mmol·L-1; Figura 27 – Painel A). Também houve efeito significativo para 
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a ∆Cmax de bicarbonato sanguíneo (F = 53.49; p < 0.0001), sendo que os tratamentos SolP3 

(11.1 ± 2.7 mmol·L-1) e GelC3 (11.7 ± 2.8 mmol·L-1) foram maiores, comparado os tratamentos 

ResT1 (4.1 ± 2.3 mmol·L-1) e ResT3 (5.9 ± 2.0 mmol·L-1; Figura 27 – Painel B). Houve efeito 

significativo para o Tmax do bicarbonato sanguíneo (F = 6.36; p < 0.0016), os tratamentos 

SolP3 (171 ± 25 minutos) e GelC3 (167 ± 47 minutos), foram menores comparado a ResT3 

(303 ± 75 minutos; Figura 27 – Painel C). A AUC do bicarbonato sanguíneo houve um efeito 

principal de tratamento significativo (F = 29.15; p < 0.001), sendo que os tratamentos SolP3 

(2668.0 ± 906.3 mmol·min·L-1) e GelC3 (2671.4 ± 667.4 mmol·min·L-1) foram maiores 

comparado os tratamentos ResT1 (820.8 ± 264.1 mmol·min·L-1) e ResT3 (977.2 ± 373.0 

mmol·min·L-1; Figura 27 – Painel D). 
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Figura 27. Painel A: Concentração máxima bicarbonato sanguíneo (Cmax); Painel B: Variação absoluta 

máxima de bicarbonato sanguíneo (∆Cmax); Painel C: Tempo até o pico máximo de bicarbonato no 
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sangue (Tmax); Painel D: área sob a curva (AUC). SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em 

solução; GelC3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; ResT1: 0.1 g∙kg-1MC 

de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes; ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de 

sódio em comprimidos gastrorresistentes. Pequenos círculos representam os valores individuais. Modelo 

misto. 

 

5.2.2. Respostas do pH sanguíneo 

Os valores médios e desvios padrões do pH sanguíneo, nos diferentes tratamentos do 

estudo estão representados na figura 28. É possível observar que ResT1 e ResT3 tem um grande 

atraso no aumento do pH sanguíneo em relação a SolP3 e GelC3.  
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Figura 28. Farmacocinética do pH sanguíneo.  SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em solução 

(losango; n = 12); GelC3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas (círculo; n = 

12); ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes (triângulo claro; 

n = 12); ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes (triângulo 

escuro; n = 12). ANOVA: a: SolP3 ≠ GelC3; b: SolP3 ≠ ResC1; c: SolP3 ≠ ResT3; d: GelC3 ≠ ResT1; 

e: GelC3 ≠ ResT3.  

 

 Não houve diferenças significativas entre as amostras basais no pH sanguíneo (F = 1.43; 

p < 0.2595). Houve um efeito principal de tratamento significativo para a Cmax do pH 

sanguíneo (F = 35.67; p < 0.001), com valores mais elevados em SolP3 (7.491 ± 0.038 u.a.) e 

GelC3 (7.506 ± 0.034 u.a.) em comparação com ResT1 (7.430 ± 0.024 u.a.) e ResT3 (7.431 ± 

0.025 u.a.; Figura 29 – Painel A). Também houve efeito significativo para a ∆Cmax do pH 

sanguíneo (F = 23.57; p < 0.0001), sendo que os tratamentos SolP3 (0.126 ± 0.029 u.a.) e GelC3 
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(0.146 ± 0.037 u.a.) foram maiores, comparado os tratamentos ResT1 (0.060 ± 0.031 u.a.) e 

ResT3 (0.053 ± 0.022 u.a.; Figura 29 – Painel B). Houve efeito significativo para o Tmax do 

pH sanguíneo (F = 7.05; p < 0.0013), os tratamentos SolP3 (168 ± 104 minutos) e GelC3 (181 

± 95 minutos), foram menores comparado a ResT1 (283 ± 81 minutos) e ResT3 (278 ± 54 

minutos; Figura 29 – Painel C). A AUC do pH sanguíneo houve um efeito principal de 

tratamento significativo (F = 23.75; p < 0.001), sendo que os tratamentos SolP3 (30 ± 10 

u.a.·min·L-1) e GelC3 (32 ± 10 u.a.·min·L-1) foram maiores comparado os tratamentos ResT1 

(11 ± 6 u.a.·min·L-1) e ResT3 (9 ± 4 u.a.·min·L-1; Figura 29 – Painel D). 
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Figura 29. Painel A: Concentração máxima do pH sanguíneo (Cmax); Painel B: Variação absoluta 

máxima do pH sanguíneo (∆Cmax); Painel C: Tempo até o pico do pH sanguíneo (Tmax); Painel D: 

área sob a curva (AUC). SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em solução; GelC3: 0.3 g∙kg-1MC 

de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas; ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em 
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comprimidos gastrorresistentes; ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos 

gastrorresistentes. Pequenos círculos representam os valores individuais. Modelo misto. 

 

5.2.3. Respostas dos eletrólitos sanguíneos 

Os valores médios e desvios padrões dos eletrólitos sanguíneos, nos diferentes 

tratamentos do estudo, estão representados na figura 30. É possível observar as alterações dos 

eletrólitos ao longo do período de análise da farmacocinética antes da refeição inicial, no 

momento basal e após a suplementação de bicarbonato de sódio. Observa-se ainda que a curva 

do sódio sanguíneo é muito similar à do bicarbonato sanguíneo. 
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Figura 30. Farmacocinética dos eletrólitos. Painel A: sódio sanguíneo. Painel B: potássio sanguíneo. 

Painel C: cloro sanguíneo. Painel D: Magnésio sanguíneo. SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio 

em solução (losango; n = 12); GelC3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas 

(círculo; n = 12); ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes 

(triângulo claro; n = 12); ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos 

gastrorresistentes (triângulo escuro; n = 12). 

5.2.4. Efeitos Colaterais 
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Os sintomas dos efeitos colaterais podem ser observados individualmente na figura 31, 

painel A. Os efeitos colaterais não foram significativamente diferentes entre os tratamentos (x2 

= 6.3673; p = 0.0951). O teste de Friedman que analisou o IG total também não mostrou 

diferença nos efeitos colaterais entre os tratamentos (p = 0.2516; Figura 31 – Painel B). Na 

figura 32 é possível observar a intensidade máxima e a frequência de ocorrência dos efeitos 

colaterais.
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Figura 31. Efeitos Colaterais. Painel A: Índice geral dos efeitos colaterais por dos sintomas por cada 

tratamento. Painel B: Índice geral total por tratamento. Teste de Friedman. SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de 

bicarbonato de sódio em solução (n = 12); GelC3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas 

gelatinosas (n = 12); ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes 

(n = 12); ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes (n = 12). 
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Figura 32. Efeitos Colaterais. Área superior (eixo y à direita) frequência de ocorrência dos efeitos 

colaterais; área inferior (eixo y à esquerda) intensidade máxima alcançada nos efeitos colaterais; 

Sintomas analisados (eixo x). SolP3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em solução (n = 12); GelC3: 

0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio em cápsulas gelatinosas (n = 12); ResT1: 0.1 g∙kg-1MC de 
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bicarbonato de sódio em comprimidos gastrorresistentes (n = 12); ResT3: 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato 

de sódio em comprimidos gastrorresistentes (n = 12). 

 

5.2.5. Dissolução dos comprimidos gastrorresistentes 

Os resultados para o tempo de dissolução dos comprimidos gastrorresistentes de 

bicarbonato de sódio indicados na tabela 10. A avaliação do tempo de desintegração dos 

comprimidos gastrorresistentes, em meio ácido, foi superior ao tempo máximo do teste 2h, 

portanto sendo suficiente para proteger seu conteúdo em um ambiente de pH baixo. O 

comprimido gastrorresistente foi desintegrado em simulado de suco intestinal com pouco mais 

de uma hora.  

 

Tabela 10. Tempo de desintegração das comprimidos gastrorresistentes (segundos) 

Soluções C1 C2 C3 C4 C5 C6 Média DP 

Tampão fosfato 

pH 6.8 
4140 4295 4359 4361 4514 4514 4364 141 

Ácido clorídrico 

0.1 M 
> 7200 > 7200 > 7200 > 7200 > 7200 > 7200 > 7200 - 

Suco gástrico 

simulado 
> 7200 > 7200 > 7200 > 7200 > 7200 > 7200 > 7200 - 

Suco intestinal 

simulado 
3198 3409 3598 3908 4043 4160 3719 379 

C = comprimido; DP = desvio padrão 

 

5.1. ESTUDO C 

 

5.3.1. Performance 

 O trabalho total feito do desempenho físico analisado nas 3 séries de Wingate mostrou 

uma interação entre a suplementação e condição ambiental (F= 4.26; p = 0.048), onde a 

condição NorSB (52.96 ± 8.82 kJ) foi significativamente maior que os tratamentos NorPL 

(51.33 ± 9.91 kJ) e HipSB (51.27 ± 8.65 kJ; Figura 33 – Painel A). A análise considerando as 

séries de Wingate mostrou um efeito principal da série. O exercício físico causou uma queda de 

desempenho físico no decorrer das séries do teste, com efeito principal para as séries (F = 41.62; 

p < 0.0001) mas sem interação entre os tratamentos (F = 0.11; p = 0.8992; Figura 33 – Painel 

B). Também foi calculado o tamanho do efeito para o trabalho total de todas as séries, o tamanho 

do efeito entre as condições foi muito pequeno (NorSB vs NorPL g = 0.17 [95%CI: 0.45 a -
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0.71]; HipSB vs HipPL g = -0.06 [95%CI: 0.45 a -0.94]; NorSB vs HipSB g = 0.19 [95%CI: 

0.45 a -0.69]; NorPL vs HipPL g = 0.01 [95%CI: 0.45 a -0.87]). 
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Figura 33. Desempenho físico em trabalho total. Painel A: Trabalho total realizado somado as 3 séries 

de Wingate para membros inferiores. Painel B: Trabalho total realizado pelas 3 séries de Wingate para 

membros inferiores. HipPL: Hipóxia + placebo (n = 10); HipSB: Hipóxia + bicarbonato de sódio (n = 

10); NorPL: Normóxia + placebo (n = 10); NorSB: Normóxia + bicarbonato de sódio (n = 10). Modelo 

Misto. 

 

 O mesmo padrão foi observado para potência pico, com efeito principal para as séries 

(F = 36.60; p < 0.0001) e sem interação entre os tratamentos (F = 0.20; p = 0.8179; Figura 34 

– Painel A). Para a potência média foi mostrado um efeito principal do suplemento (F = 456.76; 

p < 0.0001), do ambiente (F = 515.76; p < 0.0001) das séries (F = 33.88; p < 0.0001), mas sem 

interação entre os fatores (F = 0.99; p = 0.3919; Figura 24 – Painel B). 
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Figura 34. Desempenho físico em potência produzida. Painel A: Potência pico pelas 3 séries de Wingate 

para membros inferiores. Painel B: Potência média pelas 3 séries de Wingate para membros inferiores. 
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HipPL: Hipóxia + placebo (n = 10); HipSB: Hipóxia + bicarbonato de sódio (n = 10); NorPL: Normóxia 

+ placebo (n = 10); NorSB: Normóxia + bicarbonato de sódio (n = 10). Modelo Misto. 

 

5.3.2. Respostas sanguíneas 

 Houve interação entre suplemento x tempo para pH sanguíneo (F: 25.69; p < 0.0001), 

bicarbonato sanguíneo (F: 55.43; p < 0.0001), excesso de base (F: 53.62; p < 0.0001) e lactato 

sanguíneo (F: 51.71; p < 0.0001). As análises post hoc não mostraram diferenças entre os 

tratamentos para no momento pré-suplementação para pH, bicarbonato sanguíneo, excesso de 

base e lactato de sangue. A suplementação com bicarbonato de sódio aumentou o pH, o 

bicarbonato no sangue e o excesso de base no momento pré-exercício comparado com a pré-

suplementação e o placebo no pré-exercício. O pH, o bicarbonato sanguíneo e o excesso de 

base caíram após o exercício, mas os tratamentos com suplementação de bicarbonato de sódio 

essa redução foi significativamente menor (Figura 35 – Painel A, B e C). Não houve diferenças 

no lactato sanguíneo nos tempos basal e pré-exercício. Após o exercício, aumentou em todas 

os tratamentos, mas significativamente maior com a suplementação de bicarbonato de sódio 

(Figura 35 – Painel D). 
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Figura 35. Variáveis sanguíneas. Painel A: pH sanguíneo; Painel B: bicarbonato sanguíneo; Painel C: 

excesso de base; Painel D: lactato sanguíneo. NorPL: Normóxia + Placebo (triângulo claro e linha 
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tracejada; n = 10); NorSB: Normóxia + Bicarbonato de sódio (triângulo escuro e linha tracejada; n = 

10); HipPL: Hipóxia + Placebo (círculo claro e linha contínua; n = 10); HipSB: Hipóxia + Bicarbonato 

de sódio (círculo escuro e linha contínua; n = 10). Modelo Misto: $ diferente de todos os tratamentos da 

linha de base; & diferente da condição do placebo no mesmo ponto de tempo; % diferente do pré-

exercício. Todos p < 0.001. 

  

 A análise do PO2 sanguíneo mostrou uma interação entre condição x tempo (F: 6.98; p 

<0.0001; Figura 36 – Painel A). A SaO2 também mostrou uma interação entre condição x tempo 

(F: 6.02; p <0.0001; Figura 36 – Painel B). 

 

 

 

Figura 36. Painel A: pressão parcial de oxigênio sanguíneo (PO2). Painel B: saturação de oxigênio 

sanguíneo (SaO2). NorPL: Normóxia + Placebo (triângulo claro e linha tracejada; n = 10); NorSB: 

Normóxia + Bicarbonato de sódio (triângulo escuro e linha tracejada; n = 10); HipPL: Hipóxia + Placebo 

(círculo claro e linha contínua; n = 10); HipSB: Hipóxia + Bicarbonato de sódio (círculo escuro e linha 

contínua; n = 10). Modelo Misto: $ diferente de todos os tratamentos da linha de base; & diferente da 

condição do placebo no mesmo ponto de tempo; % diferente do pré-exercício. Todos p <0.001. 

 

 A análise dos eletrólitos mostrou interação entre suplemento x tempo para cálcio 

sanguíneo (F: 43.29; p <0.0001; Figura 37 – Painel A), cloro sanguíneo (F: 30.20; p <0.0001; 

Figura 37 – Painel B) e sódio sanguíneo (F: 51.71; p <0.0001; Figura 37 – Painel D). O potássio 

sanguíneo mostrou efeito principal para suplemento (F:14.45; p = 0.0209) e tempo (F: 7.82; p 

= 0.0002; Figura 37 – Painel C). 
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Figura 37. Eletrólitos sanguíneos. Painel A: Cálcio Sanguíneo; Painel B: Cloro Sanguíneo; Painel C: 

Potássio sanguíneo; Painel D: Sódio sanguíneo. NorPL: Normóxia + Placebo (triângulo claro e linha 

tracejada; n = 10); NorSB: Normóxia + Bicarbonato de sódio (triângulo escuro e linha tracejada; n = 

10); HipPL: Hipóxia + Placebo (círculo claro e linha contínua; n = 10); HipSB: Hipóxia + Bicarbonato 

de sódio (círculo escuro e linha contínua; n = 10). Modelo Misto: $ diferente de todos os tratamentos 

da linha de base; & diferente da condição do placebo no mesmo ponto de tempo; % diferente do pré-

exercício. Todos p <0.001. 

 

5.3.3. Efeitos colaterais 

 

 A análise dos efeitos colaterais pré-exercício foi significativamente diferente entre os 

tratamentos HipSB e NorSB comparado os tratamentos HipPL e NorPL (p = 0.0062; Figura 38 

– Painel A). No pós-exercício os voluntários eram questionados sobre os efeitos colaterais com 

a seguinte pergunta “Algum efeito colateral afetou seu desempenho?”, todos que responderam 

sim a essa questão também acharam que ingeriram bicarbonato de sódio (Figura 38 – Painel B, 

também é possível notar que na condição HipSB, onde houve 4 voluntários respondendo sim, 

dois voluntários tiveram o pior desempenho nessa condição, e os outros dois o segundo pior 

desempenho.  
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Figura 38. Efeitos colaterais. Painel A: índice geral dos efeitos colaterais no pré-exercíco (n = 10 em 

cada condição). Teste de Friedman; Painel B: Resposta “sim” a pergunta “Algum efeito colateral afetou 

seu desempenho?” no pós-exercício. Os pequenos círculos representam os valores individuais. As setas 

representam o desempenho sendo que 4 setas o melhor e 1 seta o pior desempenho no teste físico nos 

quatro tratamentos. HipSB: Hipóxia + Bicarbonato de sódio; NorSB: Normóxia + Bicarbonato de sódio; 

HipPL: Hipóxia + Placebo; NorPL: Normóxia + Placebo. 

 

5.3.4. Vendamento e Registros 

 O vendamento do estudo foi efetivo sem diferença entre respostas corretas (C) e erradas 

(E) entre os tratamentos (x2: 0.595; p = 0.8976; HipPL: C=13 E=7; HipSB: C=14 E=6; NorPL: 

C=12 E=8; NorSB: C=12 E=8).  

 O questionário sobre como os voluntários se sentiam em relação a fadiga antes do 

exercício físico não foi distinto entre os tratamentos (p = 0.7254) o índice de fadiga foi em 

HipPL 3.6 ± 1.4 pontos, HipSB 3.5 ± 1.4 pontos, NorPL 3.0 ± 1.3 pontos e NorSB 3.9 ± 2.0 

pontos. 

 A escala visual de motivação respondida antes do exercício físico também não foi 

diferente entre os tratamentos (p = 0.1299) a motivação média entre os tratamentos foram: 

HipPL 6.5 ± 2.9 cm, HipSB 5.9 ± 2.8 cm, NorPL 6.8 ± 2.0 cm e NorSB 6.2 ± 2.9 cm. 

 A escala breve de introspecção e humor (que varia de -10 a 10) respondida antes do 

exercício físico também não foi diferente entre os tratamentos (p = 0.9362) a pontuação média 

entre os tratamentos foram: HipPL -0.63 ± 1.6 pontos, HipSB -0.71 ± 1.67 pontos, NorPL -0.67 

± 2.15 pontos e NorSB -0.88 ± 1.46 pontos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Essa pesquisa foi composta por três estudos distintos. O estudo A, parte I, investigou os 

efeitos da administração de bicarbonato de sódio, via cápsulas gastrorresistentes, na dose padrão 

(0.3 g·kg-1 MC) e dose baixa (0.1 g·kg-1 MC) sobre o pH e bicarbonato sanguíneos e efeitos 

colaterais. Não foram encontradas diferenças entre os tipos de cápsulas analisadas, para nenhum 

dos parâmetros, sendo que as únicas diferenças encontradas foram entre as diferentes doses. A 

parte II investigou a reprodutibilidade do bicarbonato sanguíneo em três sessões distintas da 

mesma dose (0.3 g·kg-1 MC) de bicarbonato de sódio via cápsulas gelatinosas. Foi mostrado 

uma reprodutibilidade moderada no nível do grupo e pobre no nível individual. Em especial, o 

Tmax não foi reprodutível nas três sessões. No entanto, foi mostrada uma janela de potencial 

ergogênico de longa duração, considerando um limiar ergogênico de +5-6 mmol·L-1 no 

bicarbonato sanguíneo. A parte III foi um estudo de caso que investigou a suplementação de 

bicarbonato de sódio em um indivíduo pós cirurgia bariátrica. Foram mostrados altos aumentos 

de bicarbonato sanguíneo, o que apoia a ideia de que transpor o estômago pode melhorar a 

eficácia da suplementação. 

O estudo B avaliou a suplementação em comprimidos com revestimento 

gastrorresistente sobre o pH e bicarbonato sanguíneos, assim como os efeitos colaterais. Foram 

encontrados menores aumentos do bicarbonato sanguíneo comparados ao bicarbonato em 

solução ou em cápsulas gelatinosa, e nenhuma vantagem em relação aos efeitos colaterais. O 

estudo C avaliou a respostas da suplementação de bicarbonato de sódio sobre desempenho 

físico, variáveis sanguíneas e efeitos colaterais em condições de normóxia e hipóxia. Foi 

mostrada melhora no desempenho físico em condição de normóxia comparada ao placebo, mas 

não houve efeito na condição de hipóxia sobre o desempenho físico. Mais efeitos colaterais 

foram relatados na condição de hipóxia e suplementação de bicarbonato. Para uma discussão 

mais clara vamos seguir a mesma divisão dos estudos (A I, AII, AIII, B e C) feita ao longo da 

tese.  

 

 

6.1. ESTUDO A 
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6.1.1. Parte I – Cápsulas gastrorresistentes vs cápsulas gelatinosas  

 

 O estudo A foi o idealizado para testar a hipótese de que evitar que o bicarbonato de 

sódio ingerido entre em contato com o ácido estomacal, utilizando cápsulas gastrorresistentes, 

fazendo-o ser diretamente absorvido pelo intestino, poderia otimizar a alcalose sanguínea, 

minimizando os efeitos colaterais e reduzindo a necessidade de doses elevadas. Os resultados 

mostram que o bicarbonato sanguíneo aumentou acima dos limiares ergogênicos hipotéticos, 

as doses padrões de 0.3 g·kg-1 MC, com um pequeno atraso para as cápsulas gastrorresistentes, 

enquanto para as doses baixas de 0.1 g·kg-1 MC e o PL os aumentos de bicarbonato ficam abaixo 

dos limiares ergogênicos por todo o período analisado. Também houve diferença entre as doses 

para AUC, Cmax e ∆Cmax, sem diferenças entre os tipos de cápsulas utilizadas. Assim a 

hipótese de haver uma vantagem na utilização das cápsulas gastrorresistentes não foi 

confirmada. Baseados nos resultados encontrados, começamos a suspeitar da eficácia das 

cápsulas em transpor o estômago. Dessa forma, decidimos investigar se as cápsulas resistiam 

ao ácido estomacal. Assim, em parceria com o DEINFAR, foi feito o teste de dissolução das 

cápsulas em solução de pH ácido, a fim de simular o pH estomacal. Os dados de dissolução 

mostraram que as cápsulas gelatinosas eram dissolvidas em meia hora, enquanto as cápsulas 

gastrorresistentes demoraram um pouco mais que uma hora, indicando certa resistência ao pH 

ácido. Também foi possível observar que as cápsulas gastrorresistentes tinham grande variação 

entre elas de 32 (similar as cápsulas gelatinosas) a 94 minutos, no teste de dissolução. Esses 

dados ajudaram a entender as curvas farmacocinéticas, e explicam o pequeno atraso da cápsula 

gastrorresistente e a similaridade entre os tipos de cápsulas.  

 No entanto, ainda queríamos entender a dinâmica da abertura das cápsulas in vivo, e 

como isso aconteceria com o volume grande de cápsulas que são ingeridas de uma vez. Para 

isso fizemos uma parceria com o Departamento de Gastroenterologia e Hepatologia Clínica do 

Hospital do HCFMUSP, para a realização da pHmetria estomacal. Os resultados mostraram que 

as cápsulas gelatinosas abriram com cerca de 10 minutos após a ingestão do suplemento, 

enquanto as cápsulas gastrorresistentes abriram no estômago com 50 minutos. Observamos 

também um padrão distinto entre os voluntários, pois um deles manteve o pH elevado até o 

final da medição indicando a provável abertura de várias cápsulas, o outro teve alguns 

momentos de elevação e declínio do pH o que provavelmente indica abertura isolada de uma 

ou algumas cápsulas. Esses dados corroboram com os dados mostrados pela dissolução in vitro. 

Os resultados dos testes in vitro e in vivo mostram que a cápsula gastrorresistente utilizada teve 
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maior resistência que a cápsula gelatinosa, no entanto não foi resistente o suficiente e abriu 

liberando o bicarbonato de sódio ainda no estômago. Os resultados dos efeitos colaterais foram 

similares aos resultados encontrados para as variáveis sanguíneas, com diferenças entre as 

doses, mas sem diferenças entre os tipos de cápsulas. 

 Desde que a hipótese de melhorar a suplementação de bicarbonato de sódio evitando o 

estômago via invólucro gastrorresistente foi publicada (Oliveira et al. 2018), alguns estudos 

surgiram investigando essa hipótese. O primeiro estudo comparou cápsulas de liberação lenta 

com bicarbonato de sódio em solução e mostrou que o bicarbonato sanguíneo foi biodisponível 

tanto quanto o bicarbonato em solução (Hilton et al. 2019). O estudo mostrou um atraso no 

aumento de bicarbonato sanguíneo e uma curva sustentada por mais tempo, similar ao que 

vemos com as cápsulas gastrorresistentes testadas no presente estudo. A comparação das formas 

de suplementação (solução vs cápsulas de liberação lenta), também deveria incluir a 

comparação com cápsulas gelatinosas, pois o fato o suplemento estar dentro de uma cápsula 

adiciona o tempo de dissolução do invólucro para a liberação da substância (Zaborenko et al. 

2019).  O estudo de Hilton et al., (2019) mostrou, ainda, redução de efeitos colaterais com o 

uso de cápsulas de liberação lenta em comparação a solução, mais um ponto a considerar é que 

este estudo não foi cego, assim essa diferença pode ser atribuída ao efeito placebo (Saunders et 

al. 2017a). Esse estudo comparou os efeitos colaterais entre cápsulas, assim a diferença de 

efeitos colaterais entre cápsulas de liberação lenta e solução pode ser maior. 

 Um estudo subsequente, do mesmo grupo, investigou cápsulas gelatinosas com 

revestimento entérico e liberação tardia (Hilton et al. 2020a). Os resultados da farmacocinética 

do bicarbonato sanguíneo foram muito semelhantes ao nosso estudo, quando comparado as 

cápsulas gelatinosas e as cápsulas de liberação lenta com as gastrorresistentes, apesar de que o 

estudo deles mostrou uma diferença significativa entre os tipos de cápsulas. Por outro lado, os 

aumentos com a suplementação de bicarbonato de sódio, via cápsulas entéricas, mostrou picos 

menores em bicarbonato sanguíneo do que é normalmente encontrado na literatura. Esse grupo 

ainda deu um passo a mais e mostrou aumento no desempenho físico, mesmo com aumentos 

menores no bicarbonato sanguíneo (Hilton et al. 2020b). 

 Em contraste com outros estudos (Hilton et al. 2019, 2020a, b), nosso estudo forneceu 

uma refeição padrão uma hora antes da suplementação de bicarbonato de sódio, o que é mais 

representativo do mundo real, já que atletas que irão suplementar provavelmente não realizarão 

o exercício em jejum. A suplementação em um estado pós-prandial pode atrasar o esvaziamento 

gástrico e assim influenciar a absorção do suplemento (Schneider et al. 2016). Uma refeição 
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ingerida com o suplemento reduz os efeitos colaterais (Carr et al. 2011c), isso pode explicar 

efeitos colaterais semelhantes entre as condições em neste estudo. Outro ponto de contraste dos 

estudos anteriores é que o presente estudo fez uma coleta da farmacocinética com duração de 4 

horas, o maior período de coleta também pode ser um motivo para as diferenças entre estudos, 

pois há mais tempo para ocorrem os efeitos colaterais e mostrar o início do declínio do 

bicarbonato sanguíneo. 

 Uma limitação desse estudo é que não foi feito um teste de desempenho físico, as 

avaliações dos padrões sanguíneos são importantes, mas é necessário verificar se as alterações 

sanguíneas se traduzem em melhoras de desempenho.  Uma outra limitação do estudo foi que 

a alimentação pré-sessão não foi avaliada e, dessa forma, não é possível saber se houve 

diferenças entre as sessões que possam ser provenientes do estado de alimentação basal, uma 

vez que a alimentação pode influenciar o estado de alcalose (Limmer et al. 2018). O uso de 

cápsula de encaixe pode ser um problema, já que a própria compressão ao engolir, 

especialmente com o alto número de cápsulas requerido, pode romper a cápsula ou danificá-la, 

expondo assim seu conteúdo. 

 Embora este estudo não tenha sido capaz de testar a hipótese inicial de transpor o 

estômago via cápsulas gastrorresistentes, pois as cápsulas gastrorresistentes testadas abriram 

ainda no estômago, informações interessantes foram obtidas com este estudo cápsulas 

gastrorresistentes não são uma alternativa superior cápsulas gelatinosas para suplementação de 

bicarbonato de sódio, sendo que as cápsulas gelatinosas são mais baratas e fáceis de encontrar, 

desse modo cápsulas gelatinosas, ainda parecem ser uma boa forma para suplementar. Outras 

questões que surgiram com esse estudo foram: 1) o uso de uma nova formulação de bicarbonato 

gastrorresistente, capaz de realmente transpor o estômago parece ser necessário (testado no 

estudo B); 2) estudos futuros devem explorar a influência de uma refeição prévia, com 

diferentes composições de refeições na farmacocinética e efeitos colaterais da suplementação 

de bicarbonato de sódio. 

 

6.1.2. Parte II – Reprodutibilidade na suplementação de bicarbonato de sódio 

 

 A AUC, Cmax e ∆Cmax foram semelhantes entre as visitas. Foi mostrada uma diferença 

significativa no Tmax entre as três visitas, o que está de acordo com nossa hipótese inicial e 

potencialmente desafia a necessidade de tempos de ingestão individualizados. ICC e CV 
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também mostraram reprodutibilidade de moderada a ruim para AUC, Cmax, Tmax e ∆Cmax, 

especialmente Cmax e Tmax. Esse mesmo padrão foi observado para a análise individual com 

considerável variabilidade intraindividual nas respostas de bicarbonato sanguíneo à ingestão de 

bicarbonato de sódio. Assim, o uso do Tmax para implementação subsequente antes do 

exercício pode não ser o método mais adequado ao suplementar bicarbonato de sódio em 

cápsulas gelatinosas. Essas medidas de reprodutibilidade de moderada a baixa para as medidas 

de bicarbonato sanguíneo contrasta com estudos recentes que mostraram respostas consistentes 

de bicarbonato no sangue entre testes (Dias et al. 2015; Gough et al. 2017b), mas corrobora 

com um estudo que mostrou maior variação intraindividual em respostas sanguíneas com a 

ingestão de bicarbonato de sódio (Jones et al. 2016). A grande variação mostrada aqui pode ser 

um reflexo da longa curva em forma de platô que mostramos para o bicarbonato sanguíneo, 

onde os valores flutuam em torno da Cmax por um período prolongado, permitindo que o valor 

de pico ocorra a qualquer momento dentro desse período. Isso reforça a noção de que o Tmax 

é, com a suplementação de cápsulas gelatinosas, apenas ligeiramente diferente dos outros 

valores elevados, e que a identificação de um valor de pico solitário pode representar uma 

variação aleatória em vez de um valor de pico verdadeiro que coincidiria com a melhor 

oportunidade para o obter o melhor efeito ergogênico.  

 A utilização da análise bayesiana foi feita em conjunto com um estatístico, que julgou 

essa abordagem a mais apropriada na averiguação dos aumentos e identificação das 

probabilidades das janelas de oportunidade. Nesse sentido, a modelagem bayesiana apresenta 

um avanço significativo na interpretação dos dados, pois permite que questões probabilísticas 

diretas sejam abordadas. Por exemplo, os modelos podem ser usados para estimar a 

probabilidade de que um indivíduo da população experimente um aumento de pelo menos +5 

mmol·L-1 (ou qualquer outro valor) ao longo de um intervalo de tempo especificado. A 

modelagem bayesiana indicou claramente uma alta probabilidade de efeitos ergogênicos 

(assumindo a validade dos limiares +5 e +6 mmol·L-1) por um período prolongado, embora 

houvesse grande variabilidade interindividual. A análise revelou um padrão interessante de 

probabilidades elevadas acima do limite ergogênico teórico de níveis de aumentos no 

bicarbonato sanguíneo de ~ 75 minutos após a ingestão até o final do período de medição. 

Embora a avaliação de desempenho estivesse além dos objetivos deste estudo, nossos dados 

podem desafiar a noção de que um único momento em que o pico de bicarbonato sanguíneo é 

necessário para otimizar os efeitos ergogênicos do bicarbonato sanguíneo. Em vez disso, o 

modelo bayesiano e as análises de reprodutibilidade, sugerem que não é possível determinar 
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com precisão quando o pico de bicarbonato sanguíneo foi atingido, uma vez que pequenas 

variações no bicarbonato sanguíneo incluindo os valores de pico, são provavelmente devido a 

erro aleatório (medição erro e variação biológica) em torno das concentrações de bicarbonato 

sanguíneo já elevados. Portanto, parece que o potencial ergogênico do bicarbonato de sódio 

está provavelmente presente por pelo menos 3 horas, começando em aproximadamente 75 

minutos após a ingestão. Esse achado é consistente com um estudo anterior que mediu o 

bicarbonato no sangue por 3 horas após à ingestão de bicarbonato de sódio e encontrou uma 

curva em forma de platô de aumento do bicarbonato no sangue. No entanto, nossos dados 

contrastam com outro estudo semelhante que mostrou uma tendência a um rápido declínio do 

bicarbonato sanguíneo após atingir seu pico (Jones et al. 2016). Talvez a melhor explicação 

para a diferença entre esses estudos esteja relacionada à forma de administração do bicarbonato 

de sódio. Enquanto o presente estudo e o de Jones et al. (2016) forneceram bicarbonato de sódio 

em cápsulas  gelatinosas e encontraram aumentos mais sustentado no bicarbonato sanguíneo, 

Gough, et al. (2017b) forneceram SB em solução e encontraram um perfil mais rápido de 

aparecimento e decaimento de bicarbonato sanguíneo. Essas diferenças na forma das curvas de 

bicarbonato no sangue (ou seja, declínio mais sustentado vs rápido) também parecem explicar 

por que a reprodutibilidade do Tmax foi pobre no presente estudo (erro aleatório em torno de 

uma elevação de longa duração no bicarbonato sanguíneo) em contraste com uma boa 

reprodutibilidade no estudo de Gough et al. (2017b) (pico agudo e declínio mais rápido 

permitem uma identificação clara do Tmax). Há uma ligeira diferença na farmacocinética 

quando o bicarbonato de sódio é ingerido em cápsulas em comparação com a ingestão em 

solução (Hilton et al. 2019), o que significa que qualquer conclusão neste trabalho se restringe 

à suplementação em cápsulas gelatinosas. 

 Outra diferença importante entre os estudos é o fornecimento de uma refeição antes da 

ingestão do bicarbonato de sódio. Enquanto a coleta de sangue no presente estudo começou 

uma hora após uma refeição padronizada, Gough, et al. (2017b) solicitaram que seus 

participantes estivessem em jejum de 4 horas antes da ingestão do bicarbonato de sódio. É 

possível que a ingestão de bicarbonato de sódio pós prandial tenha influência na 

farmacocinética do bicarbonato sanguíneo. Embora inexplorada, a influência da ingestão 

alimentar nas respostas farmacocinéticas ao bicarbonato de sódio é de grande implicação 

prática. Nesse estudo, foi fornecida uma refeição padronizada para melhor simular uma situação 

prática de treinamento ou competição, assumindo que os atletas normalmente treinam ou 

competem em um estado pós-prandial. Deve-se notar, no entanto, que embora nossa estratégia 



123 

 

de refeição pré-ingestão represente as respostas à ingestão de bicarbonato de sódio em um 

estado pós-prandial geral, não exploramos o impacto da composição da refeição nessas 

respostas, que permanecem um tópico de investigação amplamente esquecido. Outro ponto 

interessante é que nossos valores de ∆Cmax (+ 10 mmol∙L-1) foram consideravelmente maiores 

do que os +7 mmol∙L-1 mostrados por Gough, et al. (2017b) quando suplementado com a mesma 

dose de 0.3 g∙kg-1MC de bicarbonato de sódio. Especulamos que isso também poderia ser 

explicado, pelo menos em parte, pelo momento da ingestão de alimentos antes da 

suplementação. Como os voluntários haviam se alimentado apenas uma hora antes da 

suplementação, eles poderiam estar apresentando uma leve alcalose metabólica devido ao efeito 

de “maré alcalina” que acompanha a ingestão de alimentos (Niv and Fraser 2002). 

Alternativamente, a presença de comida no estômago poderia ter resultado em pH luminal mais 

alto (Dressman et al. 1990), o que poderia resultar em menos bicarbonato reagindo com os 

ácidos estomacais, permitindo que mais bicarbonato entrasse no intestino para ser absorvido. 

As diferenças nos analisadores de gases sanguíneos e nos métodos de coleta de sangue (veia vs 

sangue capilar obtido com ou sem arterialização) também podem ter desempenhado algum 

papel nos diferentes resultados entre os estudos; no entanto, é importante observar que métodos 

diferentes podem produzir valores absolutos diferentes, mas é improvável que resultem em uma 

curva farmacocinética totalmente diferente. 

 A análise dos timings clássicos de suplementação de bicarbonato de sódio (60, 90 e 120 

minutos após a ingestão) identificou um padrão progressivo de aumentos significativos a cada 

30 minutos. Em média, o bicarbonato sanguíneo no momento de pico foi 2.4 mmol∙L-1 maior 

do que o obtido 120 minutos após a ingestão. No entanto, dado que o erro típico da amostra 

basal foi estimado em 1.8 mmol∙L-1, as diferenças podem ser explicadas por erros aleatórios, 

especialmente devido ao grande número de pontos de dados medidos e o provável período de 

platô estendido. No entanto, os valores médios estiveram muito próximos ou acima dos limites 

ergogênicos supostos em todos os momentos. É importante ressaltar que atualmente não há 

evidências de uma associação linear entre a magnitude do aumento do bicarbonato sanguíneo 

com a magnitude do efeito ergogênico do bicarbonato de sódio. Assim, não se pode presumir 

que quanto maior o valor de bicarbonato sanguíneo, maiores serão os efeitos no desempenho. 

De fato, as evidências até o momento apontam para um aumento mínimo do bicarbonato 

sanguíneo necessário para que o bicarbonato de sódio exerça seus efeitos ergogênicos (Carr et 

al. 2011a; Jones et al. 2016; Heibel et al. 2018).  
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 É importante ressaltar que a ingestão de bicarbonato de sódio resultou em efeitos 

colaterais significativos e frequentes em todas as sessões, sem diferenças sendo mostradas entre 

as sessões. A ocorrência consistente e generalizada de efeitos colaterais importantes continua 

sendo um grande obstáculo para o uso de bicarbonato de sódio na prática esportiva. Estudos 

futuros devem buscar maneiras de promover os efeitos ergogênicos do bicarbonato de sódio, 

minimizando seus efeitos colaterais. 

  As limitações do estudo foram: em primeiro lugar, embora tenhamos projetado o 

experimento para ter a maior validade externa possível, reconhecemos que os participantes 

permaneceram em repouso durante todo o protocolo experimental. Isso significa que o início 

do exercício, seja um aquecimento ou uma competição, pode alterar o tempo de resposta 

farmacocinética do bicarbonato sanguíneo. A janela exata de potencial ergogênico mostrada só 

pode ser considerada válida se o atleta permanecer em repouso entre a ingestão do bicarbonato 

de sódio e o início do exercício. Estudos futuros devem examinar como o exercício de diferentes 

intensidades afetam a farmacocinética e o curso do tempo das propriedades ergogênicas do 

bicarbonato de sódio. Outra limitação é o uso de uma dose única de 0.3 g·kg-1 de bicarbonato 

de sódio, o que não permite qualquer extrapolação dos resultados atuais para doses menores ou 

outras estratégias de suplementação (como a estratégia de dose dividida). Como estudos 

anteriores mostraram um período mais curto de elevações de bicarbonato no sangue (acima dos 

limites ergogênicos supostos) com doses menores (Jones et al. 2016), é possível que o tempo 

para o pico permaneça como uma estratégia relevante quando doses menores forem usadas. 

Como mostrado por Gough et al. (2018b) estratégias individualizadas baseadas no tempo até o 

pico podem permitir o uso de doses menores sem qualquer perda mensurável na ergogenicidade 

do bicarbonato de sódio. No entanto, este estudo não comparou diretamente o efeito do 

bicarbonato de sódio no Tmax com os pontos de clássicos de timings de suplementação (60-, 

90- ou 120 minutos). Em terceiro lugar, não foi possível realizar a análise de PO2 em nossas 

amostras, o que significa que não foi possível garantir a arterialização do sangue venoso, apesar 

do uso de uma manta térmica projetada especificamente para a arterialização do sangue venoso 

no antebraço. Por fim, a interpretação de nossos dados é baseada na premissa de que os limiares 

teóricos de +5 e +6 mmol‧L-1 no bicarbonato sanguíneo são verdadeiros limites para que o 

bicarbonato de sódio seja ergogênico. Todavia, pesquisas futuras ainda devem corroborar o uso 

desses limiares ergogênicos para o desempenho do exercício. Como não fomos capazes de 

associar os dados farmacocinéticos aos verdadeiros efeitos de desempenho em nossos 
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participantes, alguns cuidados devem ser tomados ao extrapolar nossos resultados para o 

desempenho. 

 Portanto, parece provável que haja uma ampla janela de oportunidade, e não um único 

ponto no tempo, onde a suplementação de bicarbonato de sódio é mais eficaz. Isso é 

corroborado pela modelagem Bayesiana usada no estudo atual e por estudos anteriores que não 

mostraram diferenças nos efeitos de desempenho com uso de bicarbonato de sódio entre os 

diferentes momentos após a ingestão (Siegler et al. 2012). Além disso, as diferenças entre os 

nossos resultados e os de Gough et al. (2017b) podem ser devido a diferentes configurações 

experimentais (incluindo refeição pré-ingestão e modo de suplementação em cápsulas vs 

dissolvido em água), o que pode ter resultado em diferentes tipos de curva de bicarbonato 

sanguíneo (ou seja, platô longo vs aumento acentuado seguido por uma diminuição acentuada), 

visto que uma pesquisa recente mostrou que diferentes tamanhos de cápsulas resultou em 

diferentes tempos e curvas (Middlebrook et al. 2021). 

 

6.1.3. Parte III – Estudo de caso 

 

 O ∆Cmax de bicarbonato sanguíneo com a suplementação de bicarbonato de sódio 

foram +20, +15 e +13 mmol·L-1 em todas as sessões foi muito acima das respostas geralmente 

relatadas na literatura. Em outro estudo com indivíduos de estômago normal apenas um 

indivíduo teve aumentos máximos acima de +12 mmol·L-1 (Jones et al. 2016), enquanto outros 

não mostraram nenhum aumento individual acima de +10 mmol·L-1 (Gough et al. 2017b; 

Sparks et al. 2017). Em um grupo de indivíduos saudáveis nas mesmas condições 

experimentais, os aumentos máximos médios foram +10.3 mmol·L-1 (IC 95%: 9.5 a 11.1), o 

que significa que mesmo quando a menor resposta é considerada, ainda é acima do intervalo de 

confiança de 95%. Um padrão semelhante pode ser observado quando são analisados AUC e 

Cmax. Em conjunto, esses dados sugerem que, conforme a hipótese, maiores quantidades de 

bicarbonato foram absorvidas na corrente sanguínea no indivíduo com bypass gástrico, 

possivelmente devido a um tempo de exposição reduzido no estômago, resultando em perdas 

mínimas de bicarbonato. 

 Deve-se notar que, apesar de aumentos substanciais no bicarbonato sanguíneo, houve 

uma alta variação nas três sessões, o que contrasta com estudos anteriores que relataram 

respostas intraindividuais no ∆Cmax altamente consistentes ao bicarbonato de sódio (Dias et 



126 

 

al. 2015; Gough et al. 2017b; Oliveira et al. 2020). As razões para esse alto grau de variação 

permanecem obscuras, embora algumas das variações possam ter sido causadas por diferenças 

na ingestão de alimentos nos dias anteriores aos testes (Limmer et al. 2018). Embora tenhamos 

solicitado ao paciente que repetisse padrões semelhantes de ingestão alimentar antes de todas 

as visitas, não foi possível de confirmar isso, o que é considerado como uma limitação do 

estudo. No entanto, ressaltamos o fato de que, apesar dessa variabilidade, os aumentos absolutos 

do bicarbonato sanguíneo foram notavelmente altos nas três ocasiões. Além disso, o voluntário 

não experimentou efeitos colaterais relacionados ao estômago ao longo do protocolo. Isso pode 

ser mais um indicativo de neutralização mínima no estômago e fornece suporte para a ideia de 

que transpor o estômago pode aumentar a probabilidade de um efeito ergogênico com a 

suplementação (Saunders et al. 2014a). Embora alguns efeitos colaterais tenham sido relatados 

com o bicarbonato de sódio, todos eles foram considerados sensações de baixa intensidade 

(pontuação < 3) e associados a desconforto intestinal. O número e a intensidade dos efeitos 

colaterais relatados pelo voluntário também foram muito menores do que aqueles relatados 

pelos voluntários saudáveis no estudo A parte II (Oliveira et al. 2020). No entanto, deve-se 

reconhecer que mesmo os sintomas de baixa intensidade podem afetar o desempenho, 

particularmente em contextos esportivos competitivos. 

 Se os resultados mostrados aqui forem devidos a uma perda reduzida de bicarbonato no 

estômago, métodos pelos quais seja possível transpor o estômago parecem interessantes. Uma 

maneira viável de evitar perdas de bicarbonato no ácido do estômago, reduzir os efeitos 

colaterais associados e, assim, otimizar o potencial ergogênico do bicarbonato de sódio, pode 

ser por meio de cápsulas com revestimento entérico que contêm uma barreira de polímero que 

o torna estável em pH baixo e resistente à acidez do estômago. No entanto, eles se decompõem 

rapidamente em pH mais alto, como o encontrado no intestino, o que significa que podem ser 

dissolvidos e absorvidos no intestino. Assim, a suplementação de bicarbonato de sódio em 

cápsulas entéricas pode resultar em menos efeitos colaterais e pode fornecer um meio pelo qual 

diminuir a dose necessária para resultar em aumentos suficientes no bicarbonato sanguíneo para 

melhorar o desempenho (+ 5-6 mmol∙L-1; Jones et al. 2016). Embora este estudo de caso forneça 

evidências de que transpor o estômago poderia ser uma estratégia eficaz para melhorar a 

eficácia da ingestão de bicarbonato de sódio, trata-se de um estudo limitado pelo n = 1, mas 

evidências ainda são necessárias, para a confirmação dessa hipótese e ainda precisa ser validado 

se em pessoas saudáveis seria possível transpor o estômago via métodos de revestimento 

entérico. 
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6.2. ESTUDO B 

    

 O estudo B foi idealizado após os resultados do estudo A I, como foi identificado que 

as cápsulas gastrorresistentes não foram capazes de proteger o bicarbonato de sódio durante sua 

passagem pelo estômago, a hipótese inicial de transposição do estômago não foi possível de ser 

testada. Nesse cenário, onde havia a necessidade de criar uma forma alternativa para testar a 

hipótese inicial, foi decido, juntamente com os farmacêuticos do DEINFAR desenvolver uma 

formulação mais resistente capaz de fazer a passagem do bicarbonato intacto pelo estômago até 

o intestino. Assim foi desenvolvido um comprimido gastrorresistente. 

 Inicialmente, foram feitos os testes de dissolução dos comprimidos, para garantir que os 

comprimidos eram gastrorresistentes antes do teste com os voluntários. Os resultados 

mostraram que os comprimidos demoraram 2 horas, que é o limite de teste para dissolver em 

solução ácida e que simulasse o meio estomacal. Por outro lado, os comprimidos foram 

dissolvidos em pouco mais que uma hora em uma solução de pH 6.8 que simulava o meio 

intestinal. Esses resultados evidênciaram que os comprimidos desenvolvidos eram 

gastrorresistentes. Observando-se os tempos de dissoluções das cápsulas gastrorresistentes 

testadas no estudo A I, os comprimidos mostraram-se muitos mais resistentes ao ácido, assim 

sendo um excelente potencial forma para testar a hipótese de transpor o estômago e evitar o 

ácido estomacal. 

 Observando os resultados da farmacocinética é possível identificar que os tratamentos 

que utilizaram os comprimidos gastrorresistentes mostraram aumentos menores do bicarbonato 

sanguíneo, sendo que ResT3 inicia um leve aumente após 4 horas de coleta e alcança marca de 

+5 mmol·L-1, apenas no último ponto no tempo de coleta. O tratamento GelC3 teve um pequeno 

atraso de 15 minutos para entrar passar o limiar ergogênico comparado a SolP3, similar aos 

resultados mostrados por Hilton et al (2019). Os resultados mostraram que os comprimidos 

gastrorresistentes tiveram a AUC, Cmax e ∆Cmax menores que os outros tratamentos controle, 

enquanto o Tmax foi maior no tratamento ResT3, com um tempo médio de 5h. Esses resultados 

mostram que possivelmente os comprimidos foram efetivos em transpor o estômago intactos, 

no entanto demoraram muito tempo para se dissolver e assim liberar o bicarbonato de sódio 

para a absorção no intestino. Assim, uma outra formulação, com a dissolução mais rápida no 

intestino poderia resultar em aumentos mais rápidos. Um outro possível ponto a considerar seria 

que a passagem pelo estômago poderia ser uma parte importante no aumento do bicarbonato 

sanguíneo, por dois diferentes possíveis mecanismos: 1) por um 'efeito poupador' - o 
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bicarbonato é liberado no duodeno para alcalinizar o quimo alimentar vindo do estômago, e 

assim proteger a mucosa intestinal, com a suplementação o quimo estaria mais alcalino, e a 

secreção de bicarbonato seria reduzida, economizando bicarbonato sanguíneo (Allen and 

Flemström 2005); 2)  por um efeito conhecido como “maré alcalina” – causado pela extrusão 

do bicarbonato pelo trocador cloreto-bicarbonato localizado membrana basolateral da células 

parietais para o sangue, na tentativa do organismo manter o pH ácido do líquido gástrico do 

estômago, dessa forma o bicarbonato não chegaria a ser absorvido, mas sim produzido na célula 

pela anidrase carbônica e liberando um H+ para o lúmen estomacal pela hidrogênio ATPase 

(Niv and Fraser 2002). Ainda não se sabe qual a contribuição de cada um desses mecanismos 

no montante total de aumento do bicarbonato, mas nossos dados sugerem que a interação do 

suplemento com o estômago pode ter uma contribuição considerável. 

 Houve algumas modificações no protocolo de coleta em relação ao estudo A I, essas 

alterações foram baseadas nos resultados de testes pilotos. Durante testes pilotos foi 

identificado que o tempo para o bicarbonato sanguíneo começar a aparecer era mais longo, por 

esse motivo o teste de farmacocinética passou a ter 6 horas de duração. Ainda nos testes pilotos 

foi identificado que a utilização da manta térmica poderia gerar uma pequena variação dos 

dados, pois seu uso diminuiu o bicarbonato sanguíneo em 0.6 mmol∙L-1, do sangue coletado na 

veia antecubital comparado ao não uso da manta, ainda foi mostrado que as variáveis de pH e 

pCO2 possuem uma boa correlação entre o sangue arterial e venoso (Yildizdaş et al. 2004). 

Outro estudo do nosso grupo também mostrou não haver diferença significativa entre dados 

obtidos de sangue capilar arterializado ou não arterializado, e que ainda foi possível identificar 

aumentos do bicarbonato sanguíneo após a ingestão de bicarbonato de sódio (Jones et al., dados 

não publicados). Baseado nesses dados foi decido que a manta não seria utilizada para a 

arterialização do sangue venoso. 

 As análises de efeitos colaterais mostraram que não houve diferença entre os efeitos 

colaterais em nenhuma das condições. Esse resultado é intrigante, pois não houve diferenças 

entre os tratamentos, mesmo os tratamentos ResT1 e ResT3 que possuem apenas a dose de 

diferença entre eles. Nesses tratamentos, os aumentos de bicarbonato sanguíneo foram 

significativamente menores que os tratamentos controle, dessa forma parece não ter havido uma 

relação entre os aumentos de bicarbonato sanguíneo e os efeitos colaterais. O estudo A I 

mostrou uma diferença nos efeitos colaterais e entre as doses utilizadas nos tratamentos de 0.3 

e 0.1 g·kg-1 de bicarbonato de sódio. Doses mais altas de bicarbonato de sódio geralmente estão 

associadas com mais efeitos colaterais (McNaughton 1992b). Dessa forma, os efeitos colaterais 
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no presente estudo podem ter sido influenciados por alguma outra razão, como pelo fato dos 

voluntários terem conhecimento que estavam tomando bicarbonato de sódio em todas as 

sessões.  

 Esse estudo teve algumas limitações, primeiramente esse foi um estudo aberto, os 

voluntários sabiam qual suplemento estavam tomando, isso gera um viés em relação a 

expectativa dos voluntários, especialmente ao reportarem efeitos colaterais associados a 

suplementação de bicarbonato de sódio. Também não houve uma sessão controle e uma sessão 

placebo, com a inclusão dessas sessões seria possível mensurar o impacto dessa informação 

sobre os efeitos colaterais (Marticorena et al. 2021). Uma segunda limitação é que a análise de 

farmacocinética foi limitada em 6 horas de coleta, quando o bicarbonato sanguíneo ainda estava 

em ascendência, para ResT3. Dessa forma, não é possível saber qual seria seu real Cmax ou se 

os aumentos poderiam alcançar e até passar do limiar teórico de +6 mmol·L-1, nem avaliar os 

efeitos colaterais que possivelmente seriam mais tardios. Logo, estudos de farmacocinética 

mais longos são necessários para que seja possível uma acurada interpretação dos dados. Mais 

um ponto de limitação é que não foi testado o desempenho com a suplementação dos 

comprimidos gastrorresistentes, assim não é possível avaliar se a suplementação utilizando os 

comprimidos gastrorresistentes seria uma alternativa para aumentar o desempenho, caso um 

estudo de desempenho fosse feito é provável que o timing de suplementação seria diferente para 

esses comprimidos. Um recente estudo mostrou melhora no desempenho superior que o placebo 

com suplementação de bicarbonato em cápsulas gastrorresistentes e cápsulas gelatinosas, 

apesar de um menor produção de lactato sanguíneo para as cápsulas gastrorresistentes (Hilton 

et al. 2020b). Uma última limitação foi a não mensuração do pH estomacal para uma 

confirmação in vivo da não abertura dos comprimidos no estômago. Futuras pesquisas podem 

incluir diferentes formulações gastrorresistentes e formas de suplemento e também medidas 

sobre a preferência da forma do suplemento, para se conhecer quais formas de suplementos os 

voluntários preferem e o porquê.  Outro ponto interessante seria a inclusão da medida os 

sintomas de sonolência e sede nos efeitos colaterais. 

 De tal modo, a otimização da suplementação de bicarbonato de sódio com o uso de uma 

estratégia de gastrorresistente, via cápsulas ou comprimidos, testada no estudo A I e testada 

novamente no estudo B, mostrou não ser uma alternativa superior a suplementação, em solução 

ou em cápsulas gelatinosas.  
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6.3. ESTUDO C 

 O estudo C foi realizado durante o PDSE, na NTU, Inglaterra. O estudo investigou os 

efeitos da suplementação de bicarbonato de sódio sobre desempenho físico de alta intensidade, 

variáveis sanguíneas e efeitos colaterais em condições de normóxia e hipóxia. De acordo com 

a hipótese inicial, foi mostrado que a suplementação foi capaz de aumentar o bicarbonato 

sanguíneo e melhora no desempenho físico na comparação entre suplementação e placebo na 

normóxia. Por outro lado, não foi demostrado efeito ergogênico da suplementação em condição 

de hipóxia. Também houve mais efeitos colaterais na condição de hipóxia e suplementação de 

bicarbonato. 

 Os principais resultados do estudo mostram um efeito da suplementação de bicarbonato 

de sódio sobre o desempenho físico intermitente de alta intensidade em condição de hipóxia, o 

que corrobora com os estudos que mostram um efeito ergogênico do bicarbonato sódio (Carr et 

al. 2011b; Peart et al. 2012). Também é possível notar o efeito do exercício físico diminuindo 

o trabalho a potência média e pico ao longo das séries, mostrando um efeito do acúmulo de 

acidose afetando o desempenho. Em contrapartida, os resultados mostraram que não houve 

efeito da suplementação na hipóxia, isso pode ter ocorrido pela maior ocorrência de efeitos 

colaterais, uma vez que efeitos colaterais podem influenciar negativamente o desempenho 

(Saunders et al. 2014a). Os resultados também mostram que a hipóxia não foi capaz de diminuir 

o desempenho físico. Uma meta análise mostrou que o desempenho físico intermitente de alta 

intensidade, como o protocolo utilizado, não sofrem influência negativa sobre o desempenho, 

como protocolos intensos um pouco mais longos como contrarrelógios e testes de tempo até a 

exaustão (Takei et al. 2020). Esse protocolo de exercício de Wingate foi escolhido por 

sabidamente ser sensível em detectar melhoras no desempenho físico com a suplementação de 

tamponantes extracelular (Oliveira et al. 2017). Outros protocolos de exercício como o 

CCT110% sensíveis não apenas ao uso de tamponantes (Sale et al. 2011) e mas também aos 

efeitos deletérios da hipóxia (Patel et al. 2021) podem ser uma alternativa para futuros estudos. 

 Os resultados das variáveis sanguíneas mostram que a suplementação de bicarbonato de 

sódio foi capaz de aumentar o excesso de base, o pH e o bicarbonato sanguíneo, no momento 

pré exercício comparado ao PLA, no momento pós exercício essas mesmas variáveis tiveram 

queda, mas nos tratamentos suplementados as quedas foram menores que nos PLA. O lactato 

foi maior no momento pós exercício com o suplemento, indicando uma maior contribuição dos 

sistemas energéticos de vias anaeróbias. Corroborando com estudos prévios as respostas 

sanguíneas foram consistentes (Dias et al. 2015; Oliveira et al. 2017). A condição de hipóxia 
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não influenciou as variáveis sanguíneas. Os resultados mostraram diferenças relativas à 

suplementação e não a condição ambiental, o exercício também parece influenciar os eletrólitos. 

O sódio aumentou após a suplementação e aumentou ainda mais após o exercício, o potássio 

diminuiu e após o exercício voltou aos valores basais, o cloro também diminui e depois do 

exercício voltou próximo a valores basais, o cálcio caiu após a suplementação e caiu ainda mais 

após o exercício. Essa variação nos eletrólitos pode ter ocorrido devido a absorção do 

bicarbonato de sódio. A presença do bicarbonato no lúmen intestinal estimula a absorção de 

sódio pelo trocador sódio-H+, o bicarbonato entra nas células via o trocador cloreto-bicarbonato, 

o que influencia negativamente a quantidade cloro (Turnberg et al. 1970; Souza and Sanioto 

2018). O potássio tem sua absorção influenciada pelo solvente, dessa maneira quando há 

excesso de água no lúmen intestinal (causado pelo bicarbonato de sódio) o potássio pode fica 

no meio menos saturado (Souza and Sanioto 2018). 

 Os efeitos colaterais foram significativamente maiores no pré exercício para as 

condições com suplementação de bicarbonato sanguíneo, esses achando são compatíveis com 

a literatura que mostra que a suplementação de bicarbonato está associado com a maior 

incidência de efeitos colaterais (Carr et al. 2011b, c; Heibel et al. 2018). Um ponto analisado 

pelo estudo é sobre a percepção dos indivíduos na influência dos efeitos colaterais em seu 

desempenho físico, foi identificado que 4 voluntários tiveram o desempenho influenciado pelos 

efeitos colaterais, no tratamento HipSB e ainda desempenharam seu pior ou segundo pior teste. 

Enquanto nos tratamentos NorSB e NorPL apenas um voluntário achou que os efeitos colaterais 

influenciaram sua performance, esses voluntários desempenharam seu melhor teste nessa 

sessão, esses voluntários também acreditavam ter ingerido o bicarbonato. Dessa forma essa 

percepção do efeito colateral pode ter sido uma pista da suplementação (ainda que falsa) para a 

melhora do desempenho, pois voluntários que acreditam estar tomando o suplemento podem 

ter o desempenho melhorado (Saunders et al. 2017a). Nenhum voluntário percebeu influência 

de efeitos colaterais no desempenho em HipPL. Esses resultados sugerem que a hipóxia pode 

acentuar as percepções dos efeitos colaterais causados pela suplementação de bicarbonato de 

sódio na prática de exercício físico.  

 Os questionários de motivação, fadiga e humor não foram diferentes entre as condições. 

Esses questionários foram utilizados como um registro de coleta e verificar se diferenças entre 

os tratamentos não estariam relacionadas a fatores que não poderiam ser controlados. Essas 

variáveis podem influenciar o desempenho, por isso é importante seu registro (Boat et al. 2021). 
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Futuras pesquisas também deveriam incluir registro da qualidade do sono. O vendamento dos 

voluntários foi efetivo, com um número equilibrado de acertos e erros dentre os tratamentos. 

 Uma das limitações do estudo foi o pequeno número amostral, a intenção era finalizar 

o experimento com um n no mínimo 16 voluntários, isso ocorreu devido a pandemia do 

COVID-19. Outro ponto é que apesar da tentativa de vendamento do estudo em relação a 

condição (normóxia e hipóxia), os protocolos de segurança de utilização da câmara ambiental 

previam que os voluntários se mantivessem com um oxímetro no dedo, e assim baseado nesses 

valores foi possível da pesquisadora conceber qual condição estava sendo realizada. Além 

disso, as condições de hipoxia simuladas no estudo são normobáricas portanto extrapolações 

para alta atitudes reais em condições hipobáricas devem ser feitas com cautela. Mais um ponto 

é que o estudo foi realizado apenas com voluntários do sexo masculino, assim os resultados 

encontrados se restringem a essa população, apesar de haver evidência sobre aumentos de 

bicarbonato sanguíneo e efeitos ergogênicos da suplementação de bicarbonato de sódio para 

mulheres, há necessidade de mais estudos que confirmem, a literatura carece de artigos com a 

população feminina e suplementação de bicarbonato de sódio, com apenas de 20% dos estudos 

e nenhum estudo em condições de hipóxia (Saunders et al. 2021). 

 

6.4. CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS 

 

❖ Como não foi possível aumentar a eficácia ou reduzir efeitos colaterais da suplementação de 

bicarbonato com cápsulas ou comprimidos gastrorresistentes, a sugestão é fazer a 

suplementação bicarbonato de sódio via o uso de cápsulas gelatinosas, pois são uma opção 

barata e ainda é possível mascarar o sabor desagradável da suplementação em solução; 

❖ Quando usada a suplementação de bicarbonato de sódio via cápsulas gelatinosas fazer a 

ingestão do suplemento ao menos uma hora antes do exercício alvo, a janela ergogênica dura 

em torno de 3 horas, começando cerca de 75 minutos após a ingestão; 

❖ Ao suplementar bicarbonato de sódio utilizando cápsulas gelatinosas não é necessário fazer 

uso da estratégia de suplementação individualizada baseada no Tmax; 

❖ Os efeitos colaterais que ocorrem com a suplementação de bicarbonato de sódio acontecem 

com considerável frequência, mas houve muitos voluntários que apresentaram efeitos 

colaterais leves ou nenhum, por isso é sugerido que fazer um teste da individual de 
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sensibilidade a suplementação, é aconselhável que esse teste seja feito em um treino, fora de 

uma competição; 

❖ A suplementação de bicarbonato de sódio não foi eficaz em melhorar o desempenho de tiros 

repetidos de alta intensidade. No entanto, há evidências de melhor para desempenho 

constante de alta intensidade em hipóxia. Mas atenção ao uso nessas condições o presente 

estudo mostrou aumento de efeitos colaterais com a suplementação em hipóxia.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 Baseado nos resultados encontrados, conclui-se que não houve nenhum tipo de 

vantagem referente aos aumentos de pH e bicarbonato sanguíneo ou redução dos efeitos 

colaterais ao fazer a suplementação de bicarbonato sódio via cápsulas gastrorresistentes 

comparado às cápsulas gelatinosas. A suplementação de bicarbonato de sódio via cápsulas 

gelatinosas mostrou reprodutibilidade moderada no nível do grupo, mas no nível individual, a 

reprodutibilidade foi pobre. Em particular, o Tmax não foi reproduzível nas três sessões. No 

entanto, nossos dados mostram uma janela de potencial ergogênico de longa duração, 

considerando um limiar ergogênico de + 5 a 6 mmol·L-1 no bicarbonato sanguíneo. A 

suplementação de bicarbonato de sódio em um indivíduo de estômago reduzido resultou em 

elevados aumentos de bicarbonato sanguíneo, o que suporta a ideia de transpor o estômago e 

melhorar a eficácia na suplementação. A suplementação de bicarbonato de sódio com 

comprimidos gastrorresistentes resultou em menores aumentos do bicarbonato sanguíneo e 

nenhuma vantagem em relação aos efeitos colaterais. Ainda foi possível concluir que a 

suplementação de bicarbonato sódio melhorou o desempenho físico em condição de normóxia, 

mas não houve efeito na condição de hipóxia, houve mais efeitos colaterais na condição de 

hipóxia e suplementação de bicarbonato.  
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