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FERNANDES, Priscila. Análise das alterações agudas eletroquímicas e do 
distúrbio ácido-básico em competidoras de ultramaratona de montanha durante 
uma prova de 45 km. 2019. 57 f. Dissertação Programa de Pós-Graduação em 
Educação Física. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba PR, 2019.  

RESUMO 

Poucos estudos têm pesquisado as alterações agudas eletroquímicas e o distúrbio 
ácido-básico em ultramaratonistas de montanha, do sexo feminino. O presente estudo 
teve por objetivo analisar as alterações agudas eletroquímicas e do distúrbio ácido-
básico em competidoras de ultramaratona de montanha após uma prova de 45 km. 
Foram analisados os parâmetros de 19 mulheres com média de idade de 42±5,8 anos e 
massa corporal total de 56,78±7,42 kg. As análises sanguíneas foram realizadas pelo 
equipamento de Gasometria GEM Premier 3000, e os seguintes parâmetros foram 
avaliados: pH, pO2, pCO2, HCO₃⁻, Na+, K+, Ca2+, Lac- e Hct. Para comparar as 
alterações eletroquímicas e o distúrbio ácido-básico Pré e Pós-prova foi realizado o 
teste t amostras pareadas, adotando como nível de significância p˂0,05. A análise 
eletroquímica mostrou valores para o K+ Pré- prova de 4,99±0,64 mmol e Pós-prova de 
3,87±0,73 mmol/L (p˂0,0001). Os Hct Pré-prova de 44,74±0,06% e Pós-prova de 
42,63±3,05 % (p=0,004). O Lac- Pré- prova foi de 2,52±0,74 mmol/L e Pós-prova 
3,63±2,62 mmol/L (p=0,01). Sobre a análise dos gases, os resultados do Pré-prova 
para o HCO3- 25,54±2,55 mmol/L e para o Pós-Prova 21,08±3,09 mmol/L, o pCO2 Pré-
prova 38,47±4,63 mm/Hg e Pós-Prova de 33,58±4,96 mm/Hg (p˂0,0001) e a pO2 Pré-
prova 63,68±8,24 mm/Hg e Pós-Prova 58,68±6,67 mm/Hg (p=0,03). A análise 
eletroquímica e do distúrbio ácido-básico apresentaram distúrbio ácido-básico não 
estaticamente significativo, hipocapnia e alcalose respiratória. 

Palavras-chave: Atleta; Ultraendurance; Gasometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FERNANDES, Priscila. Analysis of acute electrochemical and acid-basic 
disturbances in female mountain ultramaraton competitors during a 45 km race 
2019. XXp. Dissertation – Post-Graduation Program em Educação Física. Federal 
University of Technology – Paraná. Curitiba, 2019. 

ABSTRACT 

Few studies have investigated the acute electrochemical alterations and the acid-base 
disturbance in mountain ultramarathons, female. The present study aimed to analyze 
acute electrochemical changes and acid-base disturbance in mountain ultramarathon 
competitors after a 45-km race. The parameters of 19 women with a mean age of 42 ± 
5.8 years and total body mass of 56.78 ± 7.42 kg were analyzed. The blood samples 
were analyzed using the GEM Premier 3000 Blood Gas Analyzers, and the following 
parameters were evaluated: pH, pO2, pCO2, HCO₃⁻, Na +, K +, Ca2 +, Lac- and Hct. To 
compare the electrochemical changes and the acid-base disorder Pre and Post-test, the 
t-test was performed paired, adopting as significance level p0,05. The electrochemical 
analysis showed values for K + Pre-test of 4.99 ± 0.64 mmol and Post-test of 3.87 ± 
0.73 mmol / L (p˂0,0001). The Hct Pre-test of 44.74 ± 0.06% and Post-test of 42.63 ± 
3.05% (p = 0.004). Lac-Pretest was 2.52 ± 0.74 mmol / L and Post-test 3.63 ± 2.62 
mmol / L (p = 0.01). On the gas analysis, the results of the Pre-test for HCO3- 25.54 ± 
2.55 mmol / L and for the Post-Test 21.08 ± 3.09 mmol / L, the pCO2 Pre-test 38, 47 ± 
4.63 mm / Hg and Post-Test of 33.58 ± 4.96 mm / Hg (p˂0,0001) and the pO2 Pre-test 
63.68 ± 8.24 mm / Hg and Post-Test 58.68 ± 6.67 mm / Hg (p = 0.03). Electrochemical 
analysis and acid-base disturbance showed non-statically significant acid-base 
disturbance, hypocapnia, and respiratory alkalosis. 

KEYWORDS: Athlete; Ultraendurance; Gasometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao pensar nas inúmeras habilidades que transformaram o homem em um 

sobrevivente, a capacidade de correr, de maneira rápida, em curtas ou longas 

distâncias, por aclives, declives, para fugir, caçar, lutar ou levar uma mensagem, 

através dos mais diferentes terrenos, sem qualquer equipamento foi à capacidade mais 

determinante para a humanidade perdurar (MEI-DAN e CARMONT, 2013). Todavia, a 

modernização e os avanços tecnológicos tem conduzido o homem a um 

comportamento cada vez mais urbanizado.  

Com a modernização, o homem deixou de utilizar a habilidade de correr e ficou 

longe da natureza. Devido a tal situação, a busca por aventura na natureza, como a 

ultramaratona de montanha vem se tornando uma crescente (REZENDE et., 2016). 

Cabe enfatizar que a corrida em montanha, é uma modalidade oriunda do atletismo 

tradicional, classificadas como uma corrida de ultraresistência. Tais provas, são 

disputadas em percursos quase todo “off-road”, nas mais diferentes distâncias e 

condições ambientais. Essas provas são disputadas em um número considerável de 

aclives e declives, com inclinação entre 5% até 20% em altitudes de 3.000 m 

(COICEIRO e COSTA, 2010).      

Dada às particularidades desta modalidade, percebe-se que tal estilo de corrida, 

oferece inúmeros desafios fisiológicos, como alterações em padrões bioquímicos e 

danos musculares (KIM et al., 2007; DEL COSO et al. 2013). Nesta linha Ramos- 

Campos et al. (2016), ao determinar as mudanças bioquímicas e fisiológicas em  11 

corredores após a realização de uma corrida de ultraresistência em montanha de 54 

km, mostraram aumento das plaquetas de 23,7% e dos glóbulos brancos em 180,6%, 

sugerindo a ocorrência de inflamação temporária. O estudo revelou também, aumento 

nos valores de troponina I de 49%, indicando alguma forma de isquemia. Tem-se 

sugerido que ultramaratona e outros eventos de corrida prolongados podem ser 

prejudiciais para as estruturas musculares e cartilaginosas, aumentando a incidência de 

condições degenerativas.          

 KIM et al., 2007, ao investigar 54 corredores de participaram de uma prova de 

200 km a nível do mar, mostraram após a prova que a creatinafosfoquinase aumentou 
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90 vezes em relação ao valor pré-corrida a enzima lactatodesidrogenase aumentou 3,7 

vezes. A aspartato aminotransferase aumentou 15 vezes e a alanina aminotransferase 

aumentou 3,9 vezes. O lactato sanguíneo e os níveis de glicose não se alteraram de 

maneira significativa. Sobre a magnitude dessas respostas transitórias, parece que as 

mesmas são proporcionais à intensidade do exercício e a distância que este está sendo 

realizado, observa-se que exercícios mais vigorosos provocam respostas de maior 

magnitude (BIRD et al., 2014).         

 Assim, monitorar e avaliar os parâmetros bioquímicos e de desempenho pode 

ser um método eficaz para prevenir patologias e lesões (RAMOS-CAMPOS et al., 

2016). Todavia percebe-se que os estudos supracitados focaram nas respostas 

metabólicas induzidas durante eventos de ultraresistência e muita pouca atenção tem 

sido dedicada à hemostasia e à homeostase [H +] durante o exercício de endurance 

realizado sob condições competitivas no campo (Waskiewicz et al., 2012).  

 Em estudo realizado com 14 corredores amadores com idade média de 43,0 ± 

10,8 anos Waskiewicz et al. (2012), verificaram que após uma corrida de 24 h em 

circuito oval, os gases sanguíneos capilares e os índices do equilíbrio ácido-base 

estavam dentro dos limites normais em repouso, mas eles mudaram significativamente 

com o progresso da corrida. A alcalose respiratória progressiva contribuiu para um 

aumento significativo no pH de 0,067 unidades de descanso para o fim da competição, 

coincidente com hipocapnia significativa resultante de uma diminuição de 23% em p de 

CO2. Isto foi acompanhado por um aumento progressivo na pO2 de cerca de 11 mmHg, 

saturação de oxigênio e potássio plasmático, aumento de quase 30 vezes na IL-6 

demonstrando lesão muscular e uma tendência para menor cálcio livre (ionizado), 

enquanto a concentração de sódio no plasma permaneceu inalterada.   

 Cabe enfatizar que as reduções induzidas pela hiperventilação nas 

concentrações plasmáticas de CO2, [H+] e cálcio disponível, atuam como 

vasodilatadores durante o exercício. Tais concentrações podem limitar a liberação 

de O2 ao músculo esquelético produzindo constrição vascular e redução do fluxo 

sanguíneo, podendo desencadear o processo de fadiga (CHIN et al. 2007; GREEN et 

al., 2011; BROCH-LIPS et al., 2012). Neste cenário, compreende-se que monitorar o 

perfil do distúrbio ácido básico e dos eletrólitos, parece ser uma linha a ser seguida, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wa%26%23x0015b%3Bkiewicz%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21879351
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3324692/#CR8
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para entender o processo de fadiga destes corredores (HOLFELDER et al., 2013). 

 Pelo fato destes marcadores bioquímicos apresentarem concentrações 

diferentes, quando estes são correlacionados em relação ao sexo, nível de treinamento 

e diferentes habilidades, especificidade do esporte e intensidade de esforço 

(HINZPETER et al., 2014; SANTOS-CONCEJERO et al., 2013).    

 Todavia até o momento não foram encontrados estudos que se propuseram a 

estudar as alterações eletroquímicas e do distúrbio ácido básico em atletas de corrida 

de montanha do sexo feminino. Os benefícios do exercício físico são evidenciados tanto 

em homens como mulheres. Todavia, na mulher esta abordagem adquire algumas 

abordagens próprias passando por alterações no perfil hormonal até as respostas e 

adaptações ao exercício (LEITÃO et al., 2000). Sendo assim, a presente investigação 

teve como objetivo analisar as alterações agudas eletroquímicas e do distúrbio 

acidobásico em competidoras de ultramaratona de montanha após uma prova de 45 

km. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A corrida de montanha vem conquistando novos adeptos, dados estatísticos 

mostram que os números de corredores a nível mundial têm aumentado na faixa de 10 

a 15% ao ano (REZENDE et al., 2016).  Nota-se que no contexto mundial os esportes 

de aventura e risco extremos tem sido uma opção cada vez mais popular (BLACK et al., 

2012; COICEIRO e COSTA, 2010). Prova concreta é a Espanha, onde anualmente 

acontecem cerca de 1.900 corridas de montanha nos seus múltiplos variantes, estima-

se cerca de 700.000 pessoas correndo por espaços naturais únicos. (EUROPARC-

SPAIN, 2016). 

No entanto, pesquisas científicas voltadas à corrida em montanha, que podem 

trazer novas informações sobre as demandas e alterações fisiológicas deste estilo de 

corrida, são escassas e quem sabe inexistentes quando a amostra é composta por 

atletas mulheres. Em estudo realizado por Rüst et al. (2013) com ultramaratonistas de 

montanha feminino e masculino, na maratona Alpina Suíça de 78 km, os pesquisadores 

mostraram que o número de mulheres com idade acima de 30 anos aumentou ao longo 
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dos anos e, o desempenho foi melhorado em mulheres de 40 a 44 anos. Na pesquisa 

de Eichenberger et al. (2012), ao examinar a interação de idade e sexo na corrida de 

montanha Alpina Suíça de 78 km no período de 1998 a 2011, estes investigadores 

observaram que a participação das mulheres aumentos de aproximadamente 10% em 

1998 para aproximadamente de 16% em 2011.      

 Haja visto o crescimento do sexo feminino em provas de montanha, entende-se 

ser de suma importância que os atletas e treinadores tenham controle dos parâmetros 

bioquímicos e, suas possíveis alterações geradas pelo treinamento. Visando melhores 

resultados e o seu desempenho nas provas. A presente pesquisa pode colaborar com 

essas informações inerentes à modalidade, bem como servir como base para a 

periodização das corredoras de montanha na distância de 45 km. 

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Quais seriam as alterações agudas eletroquímicas e do distúrbio ácido-básico 

induzidas por uma corrida de montanha de 45 km em competidoras? 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

• Analisar as alterações agudas eletroquímicas e do distúrbio ácido-básico em 

competidoras de ultramaratona de montanha após uma prova de 45 km. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Comparar a composição corporal das atletas em pré-competição e pós-

competição; 

• Avaliar o comportamento nos marcadores eletroquímicos Na+, K+, Ca2+, Lac- nas 

atletas no pré- e pós-competição e compará-las; 
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• Comparar o comportamento de variáveis relacionadas ao distúrbio do equilíbrio 

ácido-básico nas atletas no pré- e pós-competição; 

• Avaliar as alterações nos marcadores eletroquímicos nas atletas no pré- e pós-

competição conforme o tempo de prova; 

• Verificar o comportamento de variáveis relacionadas ao distúrbio do equilíbrio 

ácido-básico nas atletas no pré- e pós-competição em relação ao tempo de 

prova; 

 

4 HIPÓTESES 

 

• H1: Acredita-se que haverá alterações eletroquímicas e do equilíbrio ácido-básico 

significativas em competidoras de corrida de montanha após uma prova de 45 km.  

• H0: Acredita-se que não haverá alterações eletroquímicas e do equilíbrio ácido-

básico significativas em competidoras de corrida de montanha após uma prova de 45 

km. 

 

5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

5.1 Demanda Fisiológica das Corridas de Montanha. 

 

Nas ultramaratonas de montanha, se corre ou caminha sobre trilhas na 

montanha a uma distância maior que a maratona tradicional (de 42,2 a 350 km), com 

um considerável ganho cumulativo de elevação (até 25.000 m), durante os eventos 

mais extremos, estas são particularidades importantes a considerar quando da 

preparação física dos corredores. Tais competições ocorrem em ambientes 

montanhosos que por muitas vezes são terrenos irregulares, que apresentam declives 

positivos e negativos (SAUGY et al., 2013; FORNASIERO et al., 2017).   

 Pelas características ambientais das provas, percebe-se que os corredores de 

montanha, durante as provas ficam expostos a múltiplos estressores internos e 

externos, de exercícios e ambiente, incluindo possíveis flutuações amplas de 

temperatura e altitude, e quase sempre têm que suportar cargas de exercício extremas 
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(MILLET e MILLET, 2012). Sobre as cargas extremas de exercícios, as mesmas são 

realizadas por um considerado trabalho concêntrico prolongado, contra a força da 

gravidade durante as subidas e, um extenso trabalho excêntrico durante as seções de 

descida (VERNILLO et al., 2015).         

 Devido as suas peculiaridades, estes eventos são uma oportunidade para 

investigar os efeitos fisiológicos agudos bem como as resposta adaptativas induzidas 

pelas corridas em montanha Millet e Millet, (2012), e ainda os mecanismos que 

contribuem para a limitação do desempenho de resistência humana (ZANCHI et al., 

2017). Este tipo de prova tem sido associada à lesão muscular severa e inflamação 

Carmona et al.(2015); Saugy et al. (2013), fadiga neuromuscular acentuada Easthope 

et al. (2010); Millet et al. (2011); Saugy et al. (2013), danos musculares Ramos-Campos 

et al. (2016); disfunções cardíacas e dano miocárdico Vitiello et al. (2013), alterações na 

difusividade da água com alterações do espaço intercelular no nível cerebral Zanchi et 

al. (2017), comprometimento das funções pulmonares (VERNILLO et al., 2014; 

WUTHRICH et al., 2015).          

 A respeito dos padrões hemodinâmicos, poucos estudos, baseados no 

monitoramento da frequência cardíaca, relataram a intensidade sustentada durante 

corridas de montanha. As intensidades médias de 64% da FC máx. e 82% da FC máx. 

foram relatadas nesta ordem para os competidores que completaram uma prova de 54 

km em ≈14h Clemente-Suarez, (2015) e ≈7h (RAMOS-CAMPO et al., 2016). A maior 

parte de uma prova de 65 km e realizada na intensidade abaixo do primeiro limiar 

ventilatório (VT1), representando um limite tolerável para os corredores completarem a 

prova em um tempo maior de 10 horas (FORNASIERO et al., 2017). 

 Em corridas de longa duração é preciso que o atleta saiba dosar o seu ritmo, 

pois à medida que o exercício se intensifica, a concentração basal de lactato sanguínea 

1,0 a 1,8 mmol/L se altera, ocorrendo uma transição metabólica entre o sistema aeróbio 

e anaeróbio, responsável pelo aumento súbito do lactato e da acidose metabólica 

(POSTERINO et al., 2001). Essa transição ocorre em torno de 4,0 mmol/L de lactato, e 

conhecido como limiar de lactato, intensidade durante a corrida que o metabolismo 

energético suporta sem passar de aeróbico para anaeróbico. O limiar de lactato fornece 

um bom nível de condicionamento físico bem como considerado o melhor preditor de 
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desempenho (FACEY et al., 2013).        

 Sobre a fadiga em ultramaratonas, sabe-se que a mesma é multifatorial, e pode 

ser influenciada pelo tipo, intensidade e duração do exercício, grupos musculares 

envolvidos, padrões de ativação e tipos de contração muscular, portanto, o tipo de 

locomoção em consideração também é crítico (MILLET et al., 2011). No entanto, atletas 

em todos os níveis estão procurando maneiras de aperfeiçoar seu desempenho, a fim 

de atenuar os efeitos da fadiga neuromuscular.  Quando da prática de exercícios de 

resistência e ultraresistência, fatores como a desidratação, depleção de carboidratos, 

são responsáveis pela fadiga e redução do desempenho (JEUKENDRUP, 2011). 

 Em se tratando da corrida de montanha, tais episódios de fadiga podem ser 

induzidos pelas condições climáticas extremas do meio ambiente em que as provas são 

realizadas (NEBOT et al., 2015). Perdas de água por meio do suor, induzidas por 

exercícios prolongados, como a caminhada e a corrida, podem levar a um estado de 

desidratação (COSTA et al., 2014). Tais taxas de suor podem dificultar a 

termorregulação, o que pode ocasionar riscos para saúde e quedas do desempenho 

esportivo (SILVA et al., 2011).         

 A perda de líquidos afeta o desempenho aeróbio, diminui o volume de ejeção 

ventricular pela redução no volume sanguíneo e aumenta a frequência cardíaca. Tais 

alterações se acentuam em climas quentes e úmidos, pois a maior vasodilatação 

cutânea transfere grande parte do fluxo sanguíneo para a periferia, em vez da 

musculatura esquelética, ocasionando importantes reduções da pressão arterial, do 

retorno venoso e do débito cardíaco (HERNANDEZ et al., 2009).    

 A fadiga é uma condição de rápida deterioração da função contrátil, causada 

pelo exercício intenso ou contrações repetidas. Desta maneira, manter os níveis de ATP 

é essencial para realizar as funções fisiológicas do corpo. Como já citado, a mudança 

do metabolismo aeróbico para o anaeróbico aumenta de maneira súbita os níveis de 

lactato no sangue e, os níveis de acidose metabólica. Tal situação fisiológica parece 

prejudicar a contração muscular, levar à fadiga e, por fim, à cessação do exercício. 

(PROIA et al., 2016).  
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5.2 Comportamento eletroquímico em esportes aeróbios. 

 

Enquanto a atividade física regular promove benefícios sobre a saúde 

cardiovascular, um exercício de longa duração pode produzir alterações consideráveis 

nos biomarcadores sanguíneos relacionados a dano muscular e cartilaginoso (KIM et al. 

2007). Sendo assim, diversas variáveis bioquímicas, são utilizadas para monitorar o 

metabolismo do atleta de alto rendimento, quer na condição de treinamento ou 

competição. Nesta linha, o comportamento eletroquímico tem sido estudado por 

apresentar relações no processo de fadiga, que por sua vez interfere no desempenho 

desportivo (ANDRADE JUNIOR et al., 2014).       

 Sobre a fadiga, esta ocorre quando da realização de exercícios intensos Allen et 

al. (2008), seu processo é multifatorial Sostaric (2012), podendo ter início com o 

aumento dos níveis de potássio (K+) (acima de 8 mmol/l-1) no espaço extracelular da 

célula muscular em virtude do exercício extenuante, devido à excitabilidade da 

membrana prejudicada Nielsen et al. (2003), que por sua vez reduz a liberação de 

cálcio (Ca2+), pelo retículo sarcoplasmático e inibindo as pontes cruzadas da actina com 

a miosina, no entanto seu início ocorre devido ao acúmulo de H+ (MERO et al., 2014). 

Em complemento, a fadiga pode ser entendida como a incapacidade do músculo de 

manter a ação muscular. Bem provável pela queda no pH, oriundas da atividade do 

sistema glicolítico para gerar ATP (ALLEN et al., 2008).  

Um mecanismo que está associado ao acúmulo de H+, refere-se à produção de 

lactato por meio da via glicolítica. Contudo o lactato não é a fonte do aumento 

de H+. Historicamente, o acúmulo de ácido lático nos músculos tem sido sugerido como 

a principal causa de fadiga muscular.  A produção de ácido láctico desempenha uma 

ação tampão metabólica, em vez de determinar o início da acidose. A reação catalisada 

pela lactato desidrogenase usa dois elétrons e um próton do NADH e um segundo 

próton do citosol para reduzir o piruvato ao lactato. O que demonstra ser a produção de 

lactato muscular essencial para o efeito tampão, bem como para regenerar o NAD+, 

servindo ao mesmo tempo para remover o piruvato extra (PROIA et al., 2016).  

 Cabe enfatizar que aumentos da atividade contrátil resultam em mudanças 

significativas na estrutura e função muscular. Alterações morfológicas como a ruptura 
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da linha Z do sarcômero e a vacuolização do retículo sarcoplasmático são 

características da lesão muscular induzida pelo exercício. Enquanto os mecanismos 

precisos subjacentes às perturbações do músculo após o exercício continuam a ser 

elucidado, está claro que ocorrem perturbações na homeostasia do Ca2+ e mudanças 

na taxa de degradação de proteína (BELCASTRO et al., 1998). 

 Quando a relação de sódio (Na+)/K+ATPase não pode ser mantida pelo 

sarcolema em ações musculares repetidas, o K+ aumenta no exterior da membrana e 

diminui no interior da célula, fato que promove uma despolarização da célula bem como 

a redução do potencial de ação. A despolarização gradual do sarcolema poderia 

acarretar uma alteração da função dos túbulos T, incluindo um bloqueio do seu 

potencial de ação. Se isso ocorresse, o Ca2+ teria suas concentrações bloqueadas 

(ALLEN et al., 1992).         

 Sobre as contrações excêntricas, estas  demonstrou elevar os níveis séricos de 

mioglobina e os níveis plasmáticos da atividade da creatinafosfoquinase, indicando 

liberação de proteína do músculo esquelético em particular de mioglobina (DEL COSO 

et al., 2013). O exercício prolongado extenuante, também promove a hemólise, que por 

sua vez pode contribuir para que ocorra anemia no atleta (ROBACH et al., 2014). 

 

5.3 Distúrbio ácido-básico oriundo da atividade física aeróbia. 

 
O equilíbrio ácido-básico (EAB) é fundamental para a manutenção da vida. A 

interpretação precisa e oportuna de um distúrbio ácido-básico pode salvar a vida, mas o 

estabelecimento de um diagnóstico correto pode ser um desafio. Nesta linha, os três 

principais métodos de quantificação de transtornos ácido-básico são: a abordagem 

fisiológica, o excesso de base e a físico-química, uma abordagem conhecida como 

método Stewart (BEREND et al., 2014).       

 Avaliar o estado ácido-básico do sangue, não apenas mostra os desvios do EAB, 

mas também fornecer dados sobre a função respiratória e as condições de perfusão de 

O2 tecidual. Todavia para manter o EAB, o organismo precisa equilibrar a disposição da 

cota fixa de ácidos ingerida na dieta diária e o destino dado ao dióxido de carbono 

(CO2) gerado como produto final do metabolismo. Entende-se que para manter o pH em 

limites compatíveis com os processos vitais, o corpo lança mão de uma série de 
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mecanismos bioquímicos, com destaque para o papel desempenhado pelo chamado 

sistema-tampão (ÉVORA e GARCIA, 2008). 

Tais sistemas são capazes de doar ou receber íons de hidrogênio (H+) 

minimizando alterações no pH e têm por objetivo deslocar a reação para maior 

produção de CO2 e água (H2O) que podem ser eliminados pela respiração (FURONI et 

al., 2010). Em complemento, os tampões do espaço extracelular como o bicarbonato 

(HCO3
-) e as proteínas plasmáticas desempenham papel relevante, enquanto a 

hemoglobina e os fosfatos estão em primeiro plano no compartimento intracelular 

(ÉVORA e GARCIA, 2008). 

Para explicar o EAB, a abordagem fisiológica, utiliza-se do sistema de tampão do 

ácido carbônico/bicarbonato. O referido sistema se fundamenta no princípio isohídrico. 

Nele os ácidos são caracterizados como doadores H+ e as bases como aceitadores de 

H+. A medida para tal concentração de hidrogênio é chamada pH. O sistema de ácido 

carbônico/bicarbonato é importante na manutenção do controle homeostático. Na 

abordagem fisiológica, uma mudança primária na pressão parcial do dióxido de carbono 

(pCO2) causa uma resposta secundária “adaptativa” na concentração de HCO3
- e vice-

versa; outras mudanças no CO2 ou HCO3
- refletem mudanças adicionais no estado 

ácido-básico (BEREND et al., 2014).  

A Lei Fisiológica do EAB estabelece que o organismo procura manter o pH do 

sangue em torno de um valor médio normal 7,40 (HOPKINS e SHARMA, 2018). Tal 

função fica a cargo dos tampões, pois quedas abruptas do pH, desnaturaria enzimas 

provocando desequilíbrios na função celular (MAUGHAN, SHIRREFFS e LEIPER, 

2007). Um fato importante na lei do EAB é a interação entre o potássio (K+) e o H+ em 

relação ao intra- e extracelular. No caso de acidose, na tentativa de manter o pH do 

sangue dentro de uma normalidade, o potássio sai da célula com a entrada do H+, 

ocorrendo o contrário na alcalose, ou seja, a saída do H+ e entrada do K+ para o 

compartimento intracelular (ÉVORA e GARCIA, 2008).     

 O processo no qual a concentração de H+ é aumentada é chamado de acidose 

metabólica (pH<7,35), e o processo no qual a concentração de H+ é diminuída é 

chamado de alcalose (pH˃7,45) (MORRIS e LOW, 2008; HOPKINS e SHARMA, 2018). 

Cabe destacar que o diagnóstico das alterações do EAB, é feito pela análise dos 
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valores obtidos pela gasometria sanguínea. No (Quadro 1), são apresentados os 

parâmetros dos valores normais da gasometria arterial e venosa (RIELLA, 2003).  

 

Quadro 1 – Valores de normalidade da gasometria arterial e venosa 

Parâmetros Arterial Venoso 

pH 7,35 – 7,45 0,05 unidade menor 

pO2 80 – 100 mmHg 50% menor 

pCO2 35 – 45 mmHg 6 mmHg maior 

HCO3
- 21 – 28 mmol/l 21 – 28 mmol/l 

BE -2 a + 3 mEq/l -3,9 a + 1,0 mEq/l 

Saturação O2 93,5 – 98,1% 65 – 85% 

Fonte: (RIELLA, 2003). 

Por meio desta avaliação é possível o diagnóstico dos desvios do componente 

respiratório (O2/oxigenação e pCO2/ventilação) e do componente metabólico  excesso 

de base (BE) e HCO3
- (Figura 1) (ÉVORA et al., 1999). O corpo humano experimenta 

quatro tipos principais de distúrbios baseados em ácido: acidose metabólica, alcalose 

metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Se uma dessas condições 

ocorrer, o corpo humano deve induzir um contrapeso na forma de uma condição 

oposta. Por exemplo, se uma pessoa está experimentando uma acidose metabólica, 

seu corpo tentará induzir uma alcalose respiratória para compensar. Em termos 

fisiológicos, a variação do pH pode ser interpretada por meio dos valores de pCO2, 

HCO3
- e BE. Assim, um valor de pCO2 superior a 45 mmHg está associado a 

ineficiências respiratórias e diminuição do pH em valores ácidos (MUELLER et al., 

2013).            

 Para uma pCO2 abaixo de 35 mmHg, a mesma está associado à hiperventilação 

e a um aumento do pH no estágio de alcalose (BROWN et al., 2006). O BE ou HCO3
- a 

um valor de -2 mEq/l e <22 mEq/l, respectivamente, está associado ao pH ácido. Um 

aumento no excesso de HCO3
- e base superior a 2 mEq/l, e 22 mEq/l, está ligado a um 

pH alcalino (SÁNCHEZ et al., 2015). Ao mesmo tempo, o pH do sangue altera a ligação 

do Ca2+ às proteínas séricas. Na alcalose, uma quantidade aumentada de cálcio liga-se 

às proteínas plasmáticas, resultando numa menor percentagem de cálcio 
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ionizado. Assim, um aumento do pH está associado a um valor diminuído de cálcio 

(WICK, 2007). 

Figura 1 – Interpretação da gasometria sanguínea 

 

Fonte: (ÉVORA et al., 1999). 

A capacidade de ler de maneira rápida e eficiente uma gasometria sanguínea, 

especialmente em referência à medicina de pacientes internados, é fundamental para a 

qualidade do atendimento ao paciente (HOPKINS e SHARMA, 2018). 

1. Olhe o pH. 

2. Decida se é ácido, alcalino ou dentro da faixa fisiológica. 

3. O nível de pCO2 determina a contribuição respiratória; um nível alto significa que 

o sistema respiratório está diminuindo o pH e vice-versa. 

4. O nível de HCO3
- denota efeito metabólico / renal. Um HCO3

- elevado aumenta o 

pH e vice-versa. 

5. Se o pH é ácido, procure o número que corresponde a um pH mais baixo. Se for 

uma acidose respiratória, o CO2 deve ser alto. Se o indivíduo está compensando 

metabolicamente, o HCO3
- também deve ser alto. Uma acidose metabólica será 

descrita por baixos valores de HCO3
-. 

6. Se o pH for alcalino, determine novamente qual valor está causando isso. Uma 

alcalose respiratória significará que o CO2 é baixo; uma alcalose metabólica deve 

emprestar um alto teor de HCO3
-. Compensação com qualquer um dos sistemas 



24 

 

será refletida de forma oposta; para uma alcalose respiratória, a resposta 

metabólica deve ser baixa em HCO3
- e, para alcalose metabólica, a resposta 

respiratória deve ser alta em CO2. 

7. Se o nível de pH estiver na faixa fisiológica, mas a pCO2 e / ou HCO3
- não 

estiverem dentro dos limites normais, provavelmente haverá um distúrbio 

misto. Além disso, a compensação nem sempre ocorre; isto é quando a 

informação clínica se torna primordial. 

A respeito de exercícios inabituais, os mesmo podem levar a danos musculares 

que persistem por alguns dias diminuindo a capacidade de desempenho em 

decorrência da fadiga. Além disso, o aumento da acidose intramuscular pode limitar o 

metabolismo celular no processo de gerar trabalho (PELICER et al., 2011). Todavia, 

muito pouca atenção foi dedicada à hemostasia e à homeostase H+ durante o exercício 

de endurance realizado sob condições competitivas (WASKIEWICZ et al., 2012). 

 Uma corrida contínua e duradoura provoca taquipneia associada a graus 

variáveis de hipocapnia e alcalose respiratória (Hanson et al. 1982). A hipocapnia se 

desenvolve quando um forte estímulo respiratório faz com que os pulmões removam 

mais CO2 do que o produzido em tecidos metabólicos ativos. No estudo conduzido por 

Waskiewicz et al. (2012), em uma ultramaratona de 24h com 14 corredores amadores, 

do sexo masculino, com idade média de 43,0±10,8 anos foi evidenciado um grau 

variável de hipocapnia e alcalose respiratória durante a corrida.    

 Os autores verificaram alcalose na conclusão da corrida, mostrando valores de 

pH acima do normal (7,46–7,51) e pCO2 menores de 35 mmHg. Tal quadro pode ser 

associado a uma tendência para uma menor concentração de cálcio ionizado 

livre. Reduções induzidas pela hiperventilação nas concentrações plasmáticas de CO2, 

H+ e cálcio disponível, atuando como vasodilatadores potentes durante o exercício, 

podendo limitar a liberação de O2 ao músculo esquelético ativo causando constrição 

vascular e reduzindo o fluxo sanguíneo (CHIN et al. 2007).     

 Os valores obtidos que determinam a acidez ou alcalinidade são diretamente 

proporcionais aos fatores que influenciam o estado de recuperação do corpo, após o 

treinamento. Assim, a combinação de HCO3
-, EB e pCO2 com valores de pH fornecerão 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3324692/#CR15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3324692/#CR8
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informações concretas sobre como o corpo reage, diretamente relacionado à 

recuperação metabólica e recuperação respiratória do atleta. 

 

6 METODOLOGIA 

 

6.1 Delineamento do tipo de pesquisa 

  

Esta pesquisa de campo foi caracterizada como sendo quantitativa descritiva, 

que consistiu em investigações empíricas, cuja finalidade foi à descrição de uma 

determinada população (LAKATOS E MARCONE, 2003; GIL 2002). 

 

6.2 Amostra 

Das 34 participantes, 15 não manifestaram interesse em participar do estudo, 

sendo assim obteve-se 55,88% da amostra, com 19 corredoras com idade de 42±5,8 

anos, na prova de 45 km na montanha. Cabe ressaltar as especificidades da prova, que 

eram, a saber: como desnível total 5.800m, sendo 2.900 de desnível positivo e 2.900 de 

desnível negativo. O terreno era composto por cerca de 20% de estrada de chão, 20 % 

de trilhas e 60% de trilha single-track. As atletas foram divididas em dois grupos 

conforme o tempo que levaram para completar a prova. Sobre a prova, as condições 

climáticas de temperatura foram 22°C a máxima e 8°C a mínima, com uma umidade 

relativa do ar de 81%, com horário de largada as 06h05min. da manhã. 

A título de informação, o evento integrava as provas de 13 km, 25 km, 45 km e 

105 km, todas com participação feminina e masculina. Contudo, o presente estudo 

contemplou apenas as atletas que realizaram o percurso de 45 km. 

Figura 2 – Altimetria Maratona dos Perdidos 45 km 

 

Fonte: Guia Ultramaratona dos Perdidos, 2017. 
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6.3 Seleções dos participantes, grupos dos participantes, Termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

  

Todas as atletas foram selecionadas de maneira equitativa, ou seja, todas 

tiveram as mesmas chances de participar da pesquisa. Foi enviado previamente um 

correio eletrônico para todas as participantes, convidando a fazer parte e explicando 

sobre a pesquisa e todas as suas etapas. Todas, que concordaram com a participação 

na presente investigação, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE) (APÊNDICE A). Esta pesquisa pertence a um projeto integrador, que foi 

autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Dom Bosco sob o parecer 

nº 2.147.225, e desenvolvida junto a equipe de pesquisadores do ITech - Laboratório de 

Inovação em Biotecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR. 

 

6.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

6.4.1 Fatores de Inclusão 

 

Fizeram parte da pesquisa somente corredoras com experiência em pelos menos 

(2) duas provas acima de 21 km e 1 (uma) acima de 42 km entre os anos de 2015 e 

2016, que não apresentaram relatos de patologias.  

 

6.4.2 Fatores de exclusão 

 

Os critérios de exclusão adotados foram: 1) atletas que não entregarem o termo 

de consentimento devidamente assinado; 2) atletas que não completarem a prova no 

tempo limite de 11h00min; 3) não realizaram a coleta de sangue pré- ou pós- prova de 

45 km.  
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6.5 Procedimentos 

 

6.5.1 Desenho do Estudo 

 

As corredoras que fizeram parte da amostra do presente estudo foram 

submetidas a duas avaliações antropométricas e sanguíneas no pré- e pós-competição. 

A coleta do momento pré-, foi realizada na Loja Território Mountain Shop, endereço na 

Rua Vicente Machado, nº 2855, bairro Batel em Curitiba – Paraná – Brasil, e se deu um 

dia antes da prova, junto à retirada dos kits (condição obrigatória para a participação da 

prova). 

A coleta do momento pós-, foi realizada na cidade de Tijucas do Sul – Paraná – 

Brasil, mais precisamente no Sítio Morro dos Perdidos, na BR 376, sentido Sul, km 662, 

no dia 15 de julho de 2017, na Ultramaratona dos Perdidos SkyMarathon®. 

A fim de comparar o comportamento das variáveis eletroquímicas e do distúrbio 

ácido-básico, as 19 atletas foram divididas em dois grupos conforme o tempo médio de 

prova 9h38min32s. Assim as atletas que obtiveram seus tempos abaixo do tempo 

médio compuseram o grupo dos tempos mais baixos e as atletas que realizaram os 

tempos acima do tempo médio fizeram parte do grupo dos tempos mais altos. 

 

Coleta 1 

Pré- 

• Um ou dois dias antes da competição; 

• Mensuração de massa corporal, estatura, composição corporal por 

bioimpedância, coleta sanguínea por meio de sangue capilarizado.  

 
 

Coleta 2 

Pós- 

• Após o término da corrida (em campo);  

• Mensuração de massa corporal, composição corporal por 

bioimpedância, coleta sanguínea por meio de sangue capilarizado. 

 
 
6.5.2 Descrição das avaliações e dos instrumentos de pesquisa 

 

6.5.3 Avaliação antropométrica 
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A avaliação antropométrica foi composta por medidas de massa corporal total 

(MCT), estatura total (ESTT), percentual de gordura (%G). A MCT foi aferida em uma 

balança antropométrica tipo plataforma (Filizola®, Filizola S.A., Brasil) com precisão de 

100 gramas, e a ESTT foi determinada com estadiômetro portátil (Seca®, Hamburgo, 

Alemanha) com precisão de 0,1cm, considerando como valor final a média aritmética de 

três medidas consecutivas (LOHMAN et al.,1988). 

 

6.5.4 Bioimpedância 

 

O percentual de gordura foi determinado utilizando o aparelho BIA tetra polar de 

corpo inteiro Maltron modelo BF – 906, frequência elétrica de 50 kHz. Embora a 

bioimpedância seja um procedimento duplamente indireto, a mesma possui correlações 

com métodos considerados padrão-ouro, tais como o DEXA Lohman et al. (1988) e a 

pesagem hidrostática (ISJWARA et al., 2007). A avaliação foi realizada com o avaliado 

deitado em decúbito dorsal com os eletrodos colocados em locais pré-definidos após 

limpeza com álcool. Um eletrodo emissor foi colocado próximo à articulação metacarpo-

falangeano, da superfície dorsal da mão direita e o outro distal do arco transverso da 

superfície superior do pé direito. Um eletrodo detector foi colocado entre as 

proeminências distais do rádio e da ulna do punho direito e o outro entre os maléolos, 

medial e lateral do tornozelo direito (CARVALHO e NETO, 1999). 

 

6.5.5 Coleta de Sangue 

 

As amostras de sangue venoso foram coletadas por meio de sangue 

capilarizado, mediante técnica de pulsão da polpa de um dos dedos da mão por coleta 

(BISHOP; MARTINO, 1993). A pele dos dedos foi limpa com álcool 70º e, seca para 

evitar mistura com o suor ou água. Evitando a pressão do local, a gota grossa de 

sangue foi recolhida utilizando capilar com capacidade de 200μL (Capillary Tubes 250 

Roche®), tratado com heparina. Todo o procedimento foi realizado por uma enfermeira 

especializada. Para realizar a análise de sangue foi utilizado o equipamento de 

Gasometria GEM Premier 3000, e os seguintes parâmetros foram utilizados: pH, pO2, 
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pCO2, HCO₃⁻, Na+, K+, Ca2+ Lac- e hematócrito (Hct). A amostra sanguínea foi 

processada logo em seguida de sua coleta, garantindo a confiabilidade e obtendo 

resultados logo após a coleta. Os resultados foram obtidos em aproximadamente 85 

segundos após a introdução da amostra (BÉNÉTEAU-BURNAT et al., 2004). 

 

6.6 Riscos e benefícios 

 

6.6.1 Riscos 

 

Os riscos presentes na realização deste estudo foram relacionados à coleta das 

amostras sanguíneas, tais como sensação de dor moderada no local da punção, 

sangramento excessivo e baixo risco de infecção, os quais foram passíveis de controle 

por meio de medidas preventivas. Para isso foram utilizados materiais esterilizados e 

descartáveis para a punção (agulhas, seringas e luvas), assepsia prévia do local a ser 

puncionado por meio da utilização de álcool 70%. Para prevenção da formação de 

hematomas todos os indivíduos tiveram o local da punção comprimido de forma 

adequada ao ser retirada a agulha. 

  

6.6.2 Benefícios 

 

Como benefício os participantes da pesquisa receberam os resultados pré-

competição e pós-competição com os marcadores bioquímicos que podem auxiliar os 

treinadores e as atletas a aperfeiçoar seu planejamento de treino. 

 

6.7 Monitoramento e segurança dos dados 

 

Os dados foram tabulados e avaliados estatisticamente. Todos os dados foram 

codificados, sendo os dados das participantes protegidos e confidenciais. 

 

6.8 Avaliação dos dados 
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Os dados foram analisados por meio do software IBM SPSS Statistics 20. Foi 

realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk que verificou distribuição normal. Desta 

maneira, foi utilizada a estatística descritiva e os dados foram apresentados na forma 

de média e desvio padrão. O teste t amostras pareadas foi realizado para determinar a 

diferença entre os valores de composição corporal e determinantes bioquímicos em 

repouso e Pós-prova no grupo geral e entre os grupos. Para todos os procedimentos 

estatísticos foi adotado o nível de significância de p˂0,05.  

 

7 RESULTADOS 

 

A Tabela 1 mostra os valores referentes ao perfil antropométrico das 19 atletas 

corredoras de montanha na distância de 45 km. A massa corporal total no pré- para o 

pós-competição mostrou valores de 56,78±7,42 kg e 55,94±7,19 kg, uma perda de 

1,47% para p=0,03. Em se tratando da massa gorda, o comportamento desta variável 

no momento pré para o pós-competição tiveram valores de 7,52±1,54 kg para 

6,84±1,74 kg nesta ordem, uma perda de 1,16% para p=0,03. Sobre o % G os 

percentuais na condição pré- foram de 13,73±1,72 % e Pós-competição de 12,26±1,75 

% respectivamente, uma perda de 10,70 % para p=0,005. Bem provável tais diferenças 

significativas tenham ocorrido devido à demanda energética durante a prova, que não 

foram contempladas pela alimentação ou suplementação. 

 

Tabela 1– Perfil antropométrico de mulheres pré- e pós-competição de 45 km em 
montanha. 

Variáveis (n=19) Pré Pós % Perda p valor 

MCT (kg) 56,78±7,42 55,94±7,19 ↓1,47 0,03 

MM (kg) 49,05±6,14 49,62±5,69 ↑1,16 0,623 

MG (kg) 7,52±1,54 6,84±1,74 ↓9,04 0,03 

% G 13,73±1,72 12,26±1,75 ↓10,70 0,005 

MCT = massa corporal total; MM = massa magra; MG = massa gorda; %G = percentual de gordura. 

Fonte: Autor. 
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A Tabela 2 apresenta os valores referentes a análise eletroquímico das 19 

atletas corredoras de montanha na distância de 45 km. O Na+ no pré- para o pós-

competição mostrou valores de 141,74±2,73 mmol/L para 142,0±2,29 mmol/L, sem 

alteração significativa p=0,942. A respeito do K+, o comportamento desta variável no 

momento pré- para o pós-competição revelou valores de 4,99±0,64 mmol/L para 

3,87±0,73 mmol/L nesta ordem para p˂0,0001. Sobre o íon Ca++os valores no pré- 

foram de 1,24±0,09 mmol/L e pós-competição de 1,20±0,15 mmol/L respectivamente 

para p=0,312. Referente ao Lac- na condição pré- foi encontrado valores de 2,52±0,74 

mmol/L e pós-competição 3,63±2,62 mmol/L para p=0,01. Por fim o Hct exibiu valores 

de 44,74±0,06 % para o pré- de 42,63±3,05 % no pós-competição onde p=0,004.  

 

Tabela 2 – Perfil eletroquímico de mulheres pré- e pós-competição de 45 km em 
montanha. 

Marcadores Bioquímicos Pré Pós p valor 

Na+ (mmol/L) 141,74±2,73 142,0±2,29 0,942 

K+ (mmol/L) 4,99±0,64 3,87±0,73 ˂0,0001 

Glu (mg/dL) 99,63±25,77 96,58±25,08 0,6856 

Ca++ (mmol/L) 1,24±0,09 1,20±0,15 0,312 

Lac- (mmol/L) 2,52±0,74 3,63±2,62 0,01 

Hct (%) 44,74±0,06 42,63±3,05 0,004 

Na+ = sódio; K+ = potássio; Ca++ = cálcio; Lac-=lactato; Hct = hematócrito; mmol/L = milimol por litro. 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 3 exibe os valores referentes à análise do distúrbio ácido básico das 19 

atletas corredoras de montanha na distância de 45 km. O pH na condição pré- para o 

pós-competição mostrou valores de 7,72±0,06 para 7,41±0,03, sem alteração 

significativa p=0,396. A respeito do HCO3
-, o comportamento desta variável no 

momento pré- para o pós-competição revelou valores de 25,54±2,55 mmol/L para 

21,08±3,09 mmol/L nesta ordem para p˂0,0001. Sobre a pCO2 os valores pré- foram de 

38,47±4,63 mm/Hg e pós-competição de 33,58±4,96 mm/Hg respectivamente para 
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p˂0,0001. Referente ao pO2 na condição pré- foi encontrado valores de 63,68±8,24 

mm/Hg e pós-competição 58,68±6,67 mm/Hg para p=0,03.  

 

Tabela 3 – Comportamento do distúrbio ácido básico das 19 atletas de montanha. 

Gasometria 

arterial 
Pré Pós 

Valores de 

Referência 
p valor 

pH 7,42±0,06 7,41±0,03 7,30 – 7,40 0,396 

HCO3
- (mmol/L) 25,54±2,55 21,08±3,09 21 - 28 ˂0,0001 

pCO2(mmHg) 38,47±4,63 33,58±4,96 41 – 51 ˂0,0001 

pO2 (mmHg) 63,68±8,24 58,68±6,67 40 - 50 0,03 

pH = potencial hidrogeniônico; HCO3
- = bicarbonato; pCO2 = pressão parcial de gás carbônico; pO2 = 

pressão parcial de oxigênio; valores de referência = (RIELLA, 2003). 

Fonte: Autor. 

O comportamento das variáveis eletroquímicas conforme o resultado final na 

prova de 45 km das 19 atletas da presente amostra é analisado na Tabela 4. O grupo 

que terminou a prova em menor tempo até 10h de prova apresentou quedas para os 

valores de K+ pré- e pós-competição 4,89±2,56 mmol/L para 4,50±3,91 mmol/L e um 

aumento nos níveis de Ca++ 1,21±0,10 mmol/L para 1,50±0,04 mmol/L no momento pré- 

para pós-competição nesta ordem. As atletas que completaram a prova com tempo 

superior às 10h, mostraram uma queda nos níveis de K+ pré- 5,10±0,63 mmol/L para 

pós-competição 3,83±2,65 mmol/L. Uma baixa nos valores de Ca2+ 1,25±0,09 mmol/L 

para 1,18±0,04 mmol/L no momento pré- para pós-competição nesta sequência foi 

evidenciada. Quanto ao Lac-, este marcador fisiológico demostrou um comportamento 

aumentado da situação pré- para pós-competição, 2,54±0,73mmol/L para 

3,29±1,18mmol/L respectivamente. O Hct demostrou uma tendência a uma queda 

significativa ao analisar a situação de pré- 45,11±2,51% para o pós-competição 

42,67±2,91%, conforme o tempo de prova vai aumentando. 
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Tabela 4 - Comportamento das variáveis eletroquímicas das 19 atletas de montanha 
conforme o tempo de conclusão da prova de 45 km. 

Gasometria arterial Tempos mais baixos p valor 

(n=10) Pré-Competição Pós-Competição  

Na+ (mmol/L) 141,60±2,06 141,20±2,09 0,7052 

K+ (mmol/L) 4,89±2,56 4,50±3,91 0,06 

Glu (mg/dL) 96,40±13,52 97,40±26,43 0,8899 

Ca++ (mmol/L) 1,21±0,10 1,50±0,04 0,06 

Lac- (mmol/L) 2,54±0,73 3,29±1,18 0,13 

Hct (%) 44,40±3,32 42,60±3,17 0,1435 

Gasometria arterial Tempos mais Altos p valor 

(n=9) Pré-Competição Pós-competição  

Na+ (mmol/L) 141,89±3,31 142,89±2,18 0,4419 

K+ (mmol/L) 5,10±0,63 3,83±2,65 0,05 

Glu (mg/dL) 103,89±34,27 95,67±23,45 0,6031 

Ca++ (mmol/L) 1,25±0,09 1,18±0,04 0,05 

Lac- (mmol/L) 2,52±0,90 4,03±1,77 0,05 

Hct (%) 45,11±2,51 42,67±2,91 0,004 

Na+ = sódio; K+ = potássio; Glu = glicose; Ca++ = cálcio; Lac-=lactato; Hct = hematócrito; mmol/L = milimol 
por litro. 

.Fonte: Autor. 

A Tabela 5 mostra o comportamento do distúrbio ácido básico das 19 corredoras 

de montanha na distância de 45 km, divididas em dois grupos em relação ao tempo de 

prova. Ao comparar no próprio grupo a situação pré- e pós-competição as atletas que 

realizaram a prova em menor tempo, apresentaram uma queda significativa para o 

HCO3
- da condição de pré- para pós-competição de 25,51±2,56 mmol/L para 

21,48±3,40 mmol/L nesta ordem. A respeito da pCO2 esta variável mostrou-se com 

valores significativamente menores, quando comparados os momentos pré- e pós-

competição 39,00±5,83 mm/Hg para 33,30±6,09 mm/Hg, nesta sequência. As 

corredoras que completaram a prova em um tempo mais alto mostraram uma queda 
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considerável para o HCO3
- pré- 25,57±2,54 mmol/L para pós-competição 20,63±2,65 

mmol/L. A respeito da pCO2, o comportamento desta variável no momento pré- para o 

pós-competição revelou valores de 37,89±3,25 mm/Hg para 33,89±3,81 mm/Hg para 

p=0,006. Sobre a pO2 os valores de pré- foram de 65,22±8,83 mm/Hg e para pós-

competição de 56,67±2,91 mm/Hg para p=0,02. Ao avaliar a condição de pré- e pós-

competição entre os grupos não foram encontradas diferenças significativas p˃0,05. 

 

Tabela 5 – Comportamento do distúrbio ácido básico das 19 atletas de montanha 
conforme o tempo de conclusão da prova de 45 km. 

Gasometria arterial Tempos mais baixos p valor 

(n=10) Pré-competição Pós-competição  

pH 7,40±0,08 7,42±0,04 1,0000 

HCO3
- (mmol/L) 25,51±2,56 21,48±3,40 0,0006 

pCO2(mmHg) 39,00±5,83 33,30±6,09 0,01 

pO2 (mmHg) 62,30±7,80 60,50±8,82 0,5222 

Gasometria arterial Tempos mais Altos p valor 

(n=9) Pré-competição Pós-competição  

pH 7,44±0,02 7,39±0,02 1,0000 

HCO3
- (mmol/L) 25,57±2,54 20,63±2,65 ˂0,0001 

pCO2(mmHg) 37,89±3,25 33,89±3,81 0,006 

pO2 (mmHg) 65,22±8,83 56,67±2,91 0,02 

pH = potencial hidrogeniônico; HCO3
- = bicarbonato; pCO2 = pressão parcial de gás carbônico; pO2 = 

pressão parcial de oxigênio. 

Fonte: Autor. 

 

8 DISCUSSÃO 

A presente investigação teve como objetivo analisar as alterações agudas 

eletroquímicas e do distúrbio acidobásico em competidoras de ultramaratona de 
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montanha durante uma prova de 45 km. Como existem poucos dados de pesquisa 

sobre o equilíbrio ácido-base, em ultramaratonistas de montanha mulheres amadores e 

profissionais, é difícil discutir o assunto. Em se tratando do perfil antropométrico Pré- e 

Pós-competição Tabela 1, foi observada uma perda de 1,47% para a MCT da situação 

Pré- para a Pós-prova, uma perda de peso considerada adequada, durante o exercício 

físico (HOFFMAN et al., 2018). Diretrizes atuais do ACMS indicam que o desempenho 

físico e cognitivo são prejudicados, quando mais de 2% da massa corporal é perdida 

durante o exercício (ACMS, 2007).  A fadiga e o cansaço percebidos, tem se mostrado 

comprometido durante uma leve perda 1-3% em indivíduos em exercício (GANIO et al., 

2011). No entanto, tal perda de peso não reflete uma perda equivalente de água 

corporal, diversos são os fatores diferentes que influenciam de forma separada essas 

duas entidades durante o exercício (MAUGHAN, SHIRREFFS e LEIPER, 2007). A 

massa corporal pode ser alterada durante o exercício de endurance por uma série de 

fatores, podendo citar a utilização de substratos endógenos como os carboidratos, 

gorduras e proteínas armazenados no organismo (HOFFMAN et al., 2018). A respeito 

da massa gorda e percentual de gordura, estas variáveis antropométricas tem se 

demonstrado as principais influenciadoras da performance em  corredores de prova de 

42 km e 100 km quando o % G é ≥ 15% (TANDA e KNECHTLE, 2015).    

 As atletas da presente investigação na situação de Pré- e Pós-competição, 

mostraram uma perda de 9,04% e 10,70% nesta ordem. Tal perda pode ser 

fundamentada na necessidade energética durante as provas de corrida de 

ultraresistência, cujos combustíveis predominantes são os carboidratos e as gorduras 

(TARNOPOLSKY, 2004). Contudo como os estoques de carboidratos no corpo são 

limitados e, a longa duração da atividade muscular aumenta a necessidade de 

carboidratos para fornecer energia para os músculos, o organismo precisa metabolizar 

as gorduras em busca de energia, para fornecer glicose para o funcionamento normal 

dos músculos e do sistema nervoso central (CLEMENTE-SUAREZ 2015). Assim, 

entende-se que este tipo de prova tem grande impacto no metabolismo das gorduras, 

cuja oxidação aumenta o consumo do triglicerídeo como substrato energético, a fim de 

fornecer energia para os músculos em contração e cérebro (FALLON et al. 1996). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ganio%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21736786
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Referente aos valores do perfil eletroquímico das 19 atletas corredoras Tabela 2, 

nenhum caso na presente amostra de hiponatremia (nível sérico de sódio inferior a 135 

mmol/L) Scotney e Reid (2015), associada ao exercício ocorreu. Ao avaliar 11 mulheres 

que competiram em uma prova de ultramaratona de 100 km Knechtle et al. (2012) 

verificaram que os níveis de Na+2 não apresentaram alterações significativas 138,3±1,7 

mmol/L e 137,4±2,4 mmol para o momento Pré- e Pós-prova nesta ordem. Retenção de 

sódio em provas de ultramartona está associada ao aumento da aldosterona pelo 

sistema renina-angiotensina (FELLMANN et al., 1999). Tem-se observado que após 

exercício físico intenso a aldosterona aumenta e, esta por sua vez aumenta a absorção 

do sódio pelos rins (FREUND et al., 1999).  

Referente aos valores de K+ Pré e Pós-competição se mantiveram dentro do 

intervalo de referência 3,5 – 5,1 mmol/L (WU, 2006). Contudo ao comparar o K+ Pré- 

com o Pós-competição se evidenciou uma queda significativa nas ultramaratonistas de 

montanha. Tal queda pode ser atribuída à melhora da recaptação de K+ plasmático 

pelas células musculares após o exercício, induzidas pela regulação da bomba Na+/K+. 

Tal regulação ocorre, devido à elevação induzida da excitação do Na + intracelular nas 

células musculares ativas e ao aumento nas catecolaminas plasmáticas, devido ao 

exercício intenso (CLAUSEN, 2010).         

 No tocante a glicose esta não apresentou mudanças significativas.  Em uma 

corrida de 200 km Kim et al. (2007) acompanharam 54 corredores e averiguaram que a 

glicose Pré - 110±39 mg/dL para Pós-competição 98±45 mg/dL, não mostraram 

alterações significativas. Em outro estudo Khodaee et al. (2015) coletaram amostras 

sanguínea pré e pós-corrida de 10 corredores que participaram de uma ultramaratona 

de 100 km, os valores encontrados para a glicose pré e pós-prova foram de 93 mg/dL 

variando entre (67-122) e 124 mg/dL variando entre (94-179) nesta ordem, não 

reportada diferença significativa entre os momentos, comportamento que corrobora com 

a presente pesquisa. Tal comportamento da glicose justifica-se devido os atletas de 

ultraendurance, se alimentarem com quantidades consideradas de carboidratos durante 

a prova, a fim de retardar o aparecimento da fadiga, poupar glicogênio e fornecendo 

glicose para os músculos em atividade (FERREIRA et al., 2001).    

 Relativo ao cálcio, os valores Pré- e Pós-competição não apresentaram 
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variações significativas. Tal ação ocorreu devido ao exercício físico, que está 

correlacionado com queda dos níveis de pH, bicarbonato, aumento do lactato, 

albumina, cálcio total e alcalose respiratória ocorridos durante atividades físicas 

(FERREIRA-JUNIOR et al., 2014). 

Sobre o Lac-, mesmo os valores Pré- Pós-competição deste marcador fisiológico 

tendo aumentado de forma significativa, os valores demostram que a intensidade da 

corrida estava abaixo do OBLA (4,0 mmol/L) (RAMOS-CAMPOS et al., 2016). Na 

investigação realizado por Clemente-Suarez (2011), com oito atletas de montanha na 

distância de 42 Km, o comportamento do lactato sanguíneo dos atletas Pré- Pós-prova 

foram de 2,0±0,9 e 3,7±1,1 mmol/L. No estudo de Jastrzebski et al. (2015) com 14 

atletas ultracorredores de montanha em prova de 100 Km, o valor final de lactato dos 

corredores foi de 3,07 mmol/L. Em outra pesquisa Clemente-Suárez (2015), investigou 

6 corredores de ultramaratona em montanha na distância de 54 km, os atletas 

completaram juntos a corrida em 14 h e 6 min. Após o evento de ultraendurance, os 

atletas apresentaram uma concentração de lactato sanguíneo de 2,8 ± 0,3 mmol/L. 

Observa-se que a longa duração dos eventos não permitiram aumento da intensidade 

dos atletas durante suas respectivas provas, o que contribui para que não ocorra 

acúmulo do lactato (CLEMENTE-SUÁREZ, 2015).      

 Percebe-se que o Lac- aumentou, no entanto, o mesmo não foi superior ao limiar 

de lactato. O exercício induz a produção e liberação de Lac- no sangue, podendo ser 

utilizado como fonte de energia pela musculatura esquelética, coração e o cérebro 

quando a disponibilidade de oxigênio é adequada (PROIA et al., 2016; CHATHAM, 

2002). Tal situação acontece devido aos transportadores monocarboxilatos, MCT1 e 

MCT4. Tais transportadores tem a capacidade de levar o Lac- do meio de maior 

concentração para o de menor concentração, o que possibilita o metabólito ser 

absorvido, oxidado e utilizado como energia (ADEVA-ANDANY et al., 2014).  

Em relação ao percentual de Hct valores de referencia feminino estão dentro de 

um intervalo de normalidade de 36,7% - 46,3% Karazawa e Jamra (1989), embora as 

atletas da presente pesquisa tenham apresentado valores dentro de uma normalidade, 

mostrando que as mesmas estavam bem hidratadas e não sofriam de anemia aguda 

Yusof et al. (2007) os dados revelaram uma queda significativa ao comparar o Pré- e 
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Pós-prova de 4,8%. Em particular Hct baixo é indicativo de anemia esportiva transitória, 

gerada pela destruição acelerada de eritrócitos mais velhos que ocorre em particular no 

início dos eventos de corrida (YUSOF et al., 2007). Em complemento, tal anemia, não é 

causada apenas por hemólise devido a trauma mecânico, mas também por lesões 

oxidativas dos eritrócitos (WU et al., 2004).        

 A Tabela 3 mostra o comportamento agudo do distúrbio ácido básico da situação 

Pré para o Pós-competição. A capacidade de manter o equilíbrio ácido-base é um dos 

principais fatores que limitam a capacidade física. Portanto, as medidas de equilíbrio 

ácido-base são amplamente utilizadas nos esportes (JASTRZEBSKI et al., 2015). Ao 

avaliar os resultados das atletas da atual pesquisa, ao final da prova, constatou-se um 

insignificante distúrbio ácido básico, onde o pH estava no intervalo fisiológico 

(7,41±0,03) mas pCO2 (33,58±4,96 mmHg), HCO-
3 (21,08±3,09 mmol/L) não estavam 

dentro dos valores de normalidade. Uma corrida contínua de longa duração provoca um 

padrão de resposta ventilatória. A característica marcante é uma taquipneia associada 

a graus variáveis de hipocapnia e alcalose respiratória (WASKIEWICZ et al. 2012).

 Quando da analise do equilíbrio ácido-base e a pressão parcial dos gases 

sanguíneos de 14 corredores durante uma corrida de 100 km Jastrzebski et al. (2015), 

encontraram uma diminuição significativa nos valores médios  do HCO-
3 repouso 

23,13±1,21 mmol/L para final 100 km 22,02±1,79 mmol/L, o estudo sugeriu por meio da 

gasometria que alguns problemas ventilatórios ou deficiências de difusão ocorreram 

com os atletas durante a prova. Uma redução significativa na compressibilidade do 

oxigênio foi observada após 100 km pO2 repouso 92,80±15,67 mmHg para 88,36±13,71 

mmHg. A pCO2 repouso 40,90±2,19 mmHg e após 100 km 36,89 ± 2,53 mmHg. Uma 

diminuição em pCO2 também foi relatado por Waskiewicz et al. (2012), durante um 

corrida de ultramaratona de 24h. Para Nielsen (2003) a hipoxemia ocorre como 

resultado do exercício físico, alguns motivos que podem explicar tal situação são danos 

nas membranas alveolares, decaimento induzido de basófilos, desencadeiam uma 

liberação de histamina, limitando assim a diminuição da pO2, aumento do HCO3, a 

difusão limitada de gases ou a redução na concentração de hemoglobina e a rivalidade 

pelo oxigênio entre os órgãos e tecidos em casos de hipóxia.  
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Os valores eletroquímicos e do distúrbio ácido básico conforme o tempo de 

conclusão da prova das atletas do referido estudo Tabela 4 e Tabela 5 mostraram 

alterações significativas nas atletas que concluíram a prova de 45 km em maior tempo.

 Em relação aos valores do K+ ambos os grupos mostraram quedas significativas, 

induzida pela excitação do Na + intracelular, este por sua vez não teve alterações 

significativas (CLAUSEN, 2010). A alcalose respiratória hipocapnica foi evidenciada, 

mas mulheres do presente estudo. A causa mais provável do declínio progressivo 

observado no cálcio ionizado, relatado para os maiores tempos de prova parece ser 

devido à alcalose, esta por sua vez tendem a favorece o aumento da ligação do cálcio à 

albumina (BAIRD, 2011).          

 No estudo de Klapcińska et al. (2013), com 44 participantes amadores de meia 

idade que correram uma ultramaratona de 48 h, foi verificado um decréscimo 

progressivo do Ca 2+, repouso 1,22±0,03 mmol/L para 1,17±0,02 mmol/L final de prova. 

Tais valores foram correlacionados com a distância total percorrida (R = -0,47, p<0,05). 

Na pesquisa de Waskiewicz et al. (2012), devido a alcalose respiratória, ocorreu a  

diminuição da pCO2 de 23% e um aumento de 11% de pO2, as concentrações de sódio 

permaneceram inalteradas Pré-corrida 141,8±4,1 mmol/L para 141,9±2,5 mmol/L e uma 

tendência para menor Ca2+ livre 1,25±1,04 mmol/L Pré-corrida para 1,21±0,06 mmol/L 

Pós-prova, tais valores são consistentes com a atual pesquisa.    

 No que refere-se o Lac-, o grupo de corredoras que realizou a distância de 45 km 

em tempo maior, apresentaram níveis mais elevados para este metabólico. Um 

benefício adicional da produção de lactato diz respeito ao tamponamento metabólico de 

prótons. A reação da lactato desidrogenase usa dois elétrons e um próton do NADH e 

um segundo próton da solução para reduzir o piruvato ao lactato. Como tal, a produção 

de lactato retarda, e não causa o desenvolvimento de acidose metabólica (BAKE et al., 

2010). 

Sobre os Hematócritos, as atletas que demoraram mais tempo para cumprir a 

prova tiveram uma perda significativa de 5,40% do Pré- para o Pós-Competição. 

Chlíbková et al. (2019) o estado de hidratação de seis mulheres depois de uma corrida 

de inverno de 24h em condições extremas, observaram valores para os Hct Pré-corrida 

de 38,1 a 44,6% e Pós-corrida atingiu  35,0-41,1% onde p˂0,0001, valores estes 
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próximos a atual investigação. Chlíbková et al. (2019) acreditam que tais valores de Hct, 

se deva ao impacto da extensão da atividade física e a uma pseudoanemia em reação 

ao exercício extenuante de longa duração.  

 

9 CONCLUSÃO 

 

Em conclusão, os resultados da presente pesquisa mostraram uma perda 

considerável de massa gorda que refletiu no percentual de gordura das atletas. Tal 

perda pode ser fundamentada, na necessidade do organismo em metabolizar gorduras 

a fim, de suprir as exigências energéticas durante uma prova de ultramaratona de 45 

km em montanha. Em relação ao comportamento eletroquímico a presente amostra não 

apresentou nenhum caso de hiponatremia, bem provável pela característica da prova 

que tende aumentar a aldosterona, que tem por função reter sódio pelos rins. Em contra 

partida pelos níveis de sódio, se apresentar dentro do intervalo de normalidade, o 

potássio revelou uma queda significativa, porém dentro da normalidade. O lactato se 

mostrou abaixo do OBLA, fato que sugere que o metabólito pode ter sido utilizado como 

fonte de energia pela musculatura esquelética durante a prova, por estar ter sido em 

intensidade moderada. A pesquisa também revelou um insignificante distúrbio ácido 

básico, uma hipocapnia e alcalose respiratória. Ao comparar os resultados 

eletroquímicos e do distúrbio acido básico, em relação ao tempo de prova os valores 

das atletas que completaram a prova em tempos maiores, forma mais significativos do 

que os resultados das atletas que finalizaram a prova em tempos menores. Em estudo 

futuros com ultramaratonas em montanha, sugere-se determinar a osmolaridade no 

plasma e na urina e a atividade da aldosterona, a fim de verificar a correlação destes 

padrões com o sódio e potássio antes e depois uma prova. Os resultados obtidos 

podem ser utilizados pelos treinadores, como um parâmetro de referência de alterações 

eletroquímicas e do distúrbio ácido básico, para desenvolver programas de treinamento 

específicos para atletas mulheres que realizam ultramaratona de 45 km em montanha. 

Cabe salientar que fatores limitantes do estudo merecem ser citados, como o baixo 

número amostral, o não controle de ingesta alimentar e de líquidos durante a prova, 
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bem como a não realização do recordatório alimentar na semana que antecedeu a 

prova. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Por favor, leia com atenção as informações contidas abaixo antes de dar o seu 

consentimento para participar deste estudo.      

 Este é um convite formal para que você participe voluntariamente da pesquisa 

intitulada: Estudo da correlação de parâmetros biomoleculares em corredores de 

longas distâncias. As informações presentes neste documento são para que você 

entenda os objetivos e saiba sobre sua participação na pesquisa. Esclarecimentos e 

eventuais dúvidas durante a leitura do documento, assim como antes, durante e após o 

término do estudo consulte o pesquisador responsável Marcelo Romanovitch Ribas. Se 

após a leitura deste documento concordar com os procedimentos metodológicos, 

pedimos sua assinatura ao final do documento e também sua rubrica em todas as 

páginas do mesmo. 

 Favor verificar se você se enquadra nos critérios de inclusão do presente estudo: 

participante de Corrida de Montanha com experiência de duas (2) provas acima de 21 

km e uma (1) acima de 42 km entre os anos de 2015 e 2016, e possuir idade igual ou 

superior a 18 anos. Como critérios de exclusão, serão adotados os seguintes: a) atletas 

que não assinem o termo de consentimento livre e esclarecido; b) atletas que não 

completarem a prova no tempo limite de 11h00min; c) não realizar a coleta de sangue 

pré e pós prova; d) apresentar alguma patologia. 

 Esta pesquisa se justifica pelo fato da corrida de montanha estar ganhando 

novos adeptos diariamente, tanto para a prática recreacional quanto de rendimento. No 

entanto estudos que podem trazer novas informações sobre o perfil dos praticantes da 

modalidade, não acompanham esta demanda. Sabendo que o sucesso esportivo é 

resultado do treinamento, nutrição, fatores psicológicos e também atributos genéticos, a 

presente pesquisa tem por objetivo traçar o perfil genotípico para os genes: Alfa Actina 

3 (ACTN3), Enzima Conversora de Angiotensina (ECA) e Creatina Quinase (CK), além 

de verificar as alterações agudas eletroquímicas e do distúrbio ácido básico em 

corredores de montanha de longa distância. Dessa maneira, a pesquisa colaborará com 

o conhecimento científico servindo como referência para futuras pesquisas na corrida 

de montanha.  
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 Caso tenha interesse em participar da pesquisa, você será submetido a duas 

coletas de dados em momentos distintos, sendo uma pré e outro após a corrida. A 

primeira coleta será realizada dois dias antes da competição e contará com os 

seguintes passos: 1) Preenchimento de um questionário; 2) Coleta salivar, método para 

determinação do genótipo para os genes ACTN3, ECA e CK; 3) Coleta sanguínea para 

análise dos componentes eletroquímicos e ácido básico, sendo analisados os seguintes 

parâmetros: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca2+, Lactato, glicose, excesso de base, 

hematócrito e HCO₃⁻; 4) Avaliação antropométrica, sendo mensurada massa corporal, 

estatura e composição corporal por meio da bioimpedância. Já a segunda coleta de 

dados, que será feita logo após o término da prova, contará com: 1) Avaliação 

antropométrica e 2) Coleta sanguínea.  

 Fui alertado que, da pesquisa a ser realizar, é possível desconforto ou risco 

como: Uma leve picada no dedo para coletar o meu sangue, bem como risco de 

infecções. Porém para evitar tais desconfortos e risco todos os dados serão coletados 

por enfermeiras capacitados e será usado material estéril descartável, fato que 

minimiza os riscos de infecções. Em relação aos benefícios gerados receberei os 

resultados dos genótipos para os genes ACTN3, ECA e CK, dados pré e pós-

competição dos marcadores bioquímicos e da composição corporal que serão 

investigados. Tais dados podem auxiliar no planejamento do treinamento físico. No que 

diz respeito aos benefícios gerados para os acadêmicos, a pesquisa contribuirá não 

apenas para conhecimento científico, mas também para a elaboração de programas de 

promoção a saúde desta população. Embora, muitas vezes o participante voluntário da 

pesquisa não seja beneficiado diretamente com os resultados obtidos, seus dados 

serão importantes para o avança científico.       

 Caso queira entrar em contato com o comitê de ética, responsável pela 

aprovação desta pesquisa, poderá contatar o Comitê de Ética e pesquisa da Faculdade 

Dom Bosco pelo telefone (41) 3218-5582, e-mail: cep@dombosco.sebsa.com.br. O 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, 

com “munus público”, que existe nas instituições que realizam pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos participantes da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da 

mailto:cep@dombosco.sebsa.com.br
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pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da 

Pesquisa Envolvendo Seres Humanos - Res. CNS n.º 466/12). 

A sua participação neste estudo é voluntária. Contudo, se você não quiser mais 

fazer parte da pesquisa tem liberdade para aceitar ou recusar a participação, agora, ou 

em qualquer momento, e poderá solicitar de volta o termo de consentimento livre 

esclarecido assinado. Caso você sofra qualquer tipo de dano resultante da metodologia 

apresentada nesta pesquisa, prevista no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

você terá direito à indenização prescrita por lei. As despesas necessárias para a 

realização da pesquisa, não são de sua responsabilidade e pela sua participação no 

estudo você não receberá qualquer valor em dinheiro.     

 As informações relacionadas ao estudo poderão ser inspecionadas pelos 

responsáveis que executam a pesquisa e pelas autoridades legais. No entanto, se 

qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito de maneira 

codificada, para que sua privacidade seja respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer 

outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, lhe identificar, será mantido em 

sigilo, a fim de evitar tipo de discriminação e/ou estigmatização, individual ou coletiva. 

Eu, ______________________________________________________, portador do 

CPF ______________________, declaro que li o texto acima e compreendi a natureza 

e objetivo do estudo do qual fui convidado a participar. A explicação que recebi 

menciona os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi também que sou livre para 

interromper a investigação do projeto e para encerrar a minha própria participação no 

estudo a qualquer momento, sem precisar justificar minha decisão. Eu CONCORDO 

VOLUNTARIAMENTE em participar deste estudo. 

Curitiba, ____ de ____________ de 20___. 

 

_________________________________  

Pesquisador: Marcelo Romanovitch Ribas, CPF – 018.791.059-69. 

OBS: este documento deve conter duas vias iguais, sendo uma pertencente ao 

pesquisador e outra ao participante de pesquisa. 
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APENDICE B – Parecer Consubstanciado do CEP 

 



55 

 

 



56 

 

 


