
Quando usar o bicarbonato?



Eu  criei  o  Sala  de  Parada  e  o  Sala  de  Parada  
Academy,  com  uma  missão:  transformar  a 
qualidade da assistência médica brasileira através 
do ensino prático e didático.

Não  é  preciso  grandes  investigações  para  
perceber  que  o  ensino  médico  tornou-se  algo 

complexo,  pouco  prático  e  na  base  do  decoreba. 

Algum  tempo  atrás  eu  publiquei  um  outro ebook e na introdução eu 
disse o seguinte: 

Logo que me formei e comecei meus primeiros plantões uma coisa foi 
muito óbvia para mim: a faculdade não me preparou para estar aqui. 
Não estou discutindo a qualidade do ensino mas sim de todo um sistema 
de educação que nos distancia muito da prática médica. A princípio me 
revoltei quando percebi que sabia que AVC hemorrágico era mais 
comum na quinta e sexta década de vida, mas não sabia como fazer a 
prescrição. Sabia que o infarto agudo do miocárdio mata em 14% das 
vezes mas não dominava a posologia do tratamento. E é assim em todas 
as faculdades. Nas aulas e provas somos forçados a saber de informações 
que têm sua importância, admito, mas acabam nos desviando do foco 
de saber como se trata o paciente. Falta aquela aula com um tom de: 
temos um paciente infartando, e ai? Vamos tratar!

Escrevi este texto sem muitas pretensões. Meu desejo era apenas falar 
que isso não é um problema  com  o  aluno  e  sim  com  todo  um  sistema  
de  ensino  que  claramente  não  está preocupado em nos preparar para 
a prática. Estamos sempre nos preocupando para uma prova. Fazemos 
ensino médio pensando no vestibular. Cada disciplina da faculdade 
pensando na prova do  semestre.  Depois  na  prova  de  residência.  E  
então  quando  finalmente  nos  preocupamos  em aprender medicina 
de fato, muita base foi perdida e caímos neste abismo de decoreba.

Não há um culpado para isso. Nós passamos por isso. Nossos professores 
passaram por isso. Os professores deles provavelmente também 
passaram por isso. E agora temos dificuldade para sair disto. Afinal 
poucas pessoas dominam os temas pela base. Poucas pessoas dominam 
a fisiopatologia  das  doenças  e  conseguem  passar  de  modo  didático  
e  lógico  o  motivo  das condutas.



E o interessante é que em medicina absolutamente tudo tem um por quê. 
Nós apenas não sabemos algumas vezes. Como diz uma frase atribuída a 
Eistein, se você não consegue explicar algo de modo simples é porque não 
entendeu bem.

Eu  não  tenho  dúvida  de  que  uma  das  perguntas  mais  frequentes  que  
recebo  é  sobre  o uso do bicarbonato. Este talvez seja o tema mais 
dificultado da emergência. Perceba que eu não falei difícil. Falei dificultado. 
Dificultado por que quando você entende a fisiologia, e estou falando de 
uma fisiologia muito simples, o entendimento sobre o uso do bicarbonato 
fica bastante claro.

O intuito deste ebook não é falar sobre todas as evidências e esgotar o 
assunto. Mas eu não  tenho  nenhuma  dúvida  que  ao  terminar  esta  
leitura  rápida  você  conseguirá  entender  de forma muito clara sobre o 
uso do bicarbonato. Vem comigo!
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Manutenção do pH

Talvez isto seja básico para muitos mas vamos fazer aqui uma breve revisão, bem 
básica mesmo, de como o corpo faz para manter o pH sanguíneo.Existem basicamente 
dois elementos circulantes responsáveis pelo ajuste do pH. O ácido carbônico, 
formado pela junção de CO2 e água, e o bicarbonato. Veja a imagem:

O ácido carbônico, como o próprio nome diz, é um elemento ácido que faz com que 
o pH do organismo tenda a baixar. Já o bicarbonato é alcalino e faz com que o pH 
tenda a subir. Então eles dois se mantem em um equilíbrio delicado mantendo o pH 
levemente alcalino, entre 7,35 e 7,45. Se algo faz com que o bicarbonato suba o corpo 
desenvolve mecanismos que fazem com que o ácido carbônico também suba para 
que o equilíbrio se mantenha.

Sempre  que  algo  altera  o  CO2,  que  forma  o  ácido  carbônico,  chamamos  de  
distúrbio respiratório, já que a respiração é responsável por ajustar a concentração 
de CO2 no organismo. Se algo altera o bicarbonato chamamos de distúrbio metabólico.

Então  veja  que  entendendo  esta  equação  fica  bem  fácil  você  saber  quais  
distúrbios causam  acidose  ou  alcalose  e  se  esta  alteração  é  respiratória  ou  
metabólica.  Vejamos  um exemplo.

Se um paciente toma uma quantidade grande de um benzodiazepínico isso reduz o 
driveventilatório dele. Isso faz com que ele não consiga eliminar o CO2, que circula 
no organismo na forma  de  ácido  carbônico.  Então  se  há  acúmulo  de  ácido  
carbônico  o  paciente  está  sofrendo uma  acidose  respiratória.  E  compensatoriamente  
o  organismo  eleva  o  bicarbonato,  que  é alcalino,  para  tentar  manter  o  equilíbrio.  
Ou  seja,  o  organismo  desenvolve  uma  alcalose metabólica para compensar a 
acidose respiratória.

Um  outro  exemplo  para  não  restar  dúvidas.  Imagine  um  paciente  com  uma  
fístula intestinal  que  está  perdendo  bicarbonato.  Se  o  corpo  está  perdendo  um  
elemento  que  deixa  o sangue  alcalino,  este  sangue  tende  a  ficar  ácido.  Então  
o  corpo  começa  a  hiperventilar, aumentando a frequência respiratória para retirar 
CO2 do corpo e assim reduzir a quantidade de ácido  carbônico,  tentando  estabilizar  
o  pH.  Logo,  desenvolve-se  uma  alcalose  respiratória compensatória.
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Muito bem! Sabido isso vamos começar a entender a dinâmica do bicarbonato para 
saber indicar bem a reposição. Mas antes disso precisamos entender o princípio da 
eletroneutralidade.

Princípio da eletroneutralidade

O princípio da eletroneutralidade é uma coisa muito simples. Este princípio serve 
apenas para dizer que nosso organismo é sempre eletricamente neutro, ou seja, a 
quantidade de cargas negativas é igual a quantidade de cargas positivas.

No nosso corpo temos basicamente quatro cátions, que são elementos ou moléculas 
com carga positiva: sódio, potássio, cálcio e magnésio.

Já ânions, elementos ou moléculas com carga negativa, temos um pouco mais. Aqui 
entra o  bicarbonato,  cloro  e  vários  outros  ânions  de  menor  importância  que  
vamos,  por  hora,  chamar de ânions não medidos.

Muito  bem!  Agora  você  já  sabe  o  que  significa  a  chamada  eletroneutralidade.  
Agora vamos tentar simplificar.

O sódio normal de um paciente é entre 135 mEq/L e 145 mEq/L. O potássio é algo 
entre 3,5 mEq/L e 4,5 mEq/L, bem menor que o valor sódio. O cálcio e magnésio 
também são valores baixos. Então em termos práticos podemos simplificar esta 
equação retirando o potássio, cálcio  e  magnésio  já  que,  por  terem  valores  baixos  
em  relação  ao  sódio,  não  interferem  tanto  no balanço elétrico do corpo. Então 
podemos reduzir a esta equação:

Agora fica bem simples você entender que somando as cargas do bicarbonato, do 
cloro e dos  ânions  não  medidos  o  resultado  deve  ser  muito  próximo  a  carga  
do  sódio,  já  que  o  corpo sempre obedece o princípio da eletroneutralidade.

Eu não sou muito bom em matemática, mas lembro que quando passa um número 
para o outro  lado  da  equação  o  sinal  muda.  Então  podemos  estimar  o  valor  dos  
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ânions  não  medidos jogando o bicarbonato e cloro para o outro lado da equação. 
Ficando assim:

Pois  bem.  Isso  que  acabamos  de  aprender,  que  eu  chamei  de  ânions  não  
medidos,  é  o que é conhecido como ânion gap.

Ou  seja.  O  ânion  gap  nada  mais  é  que  a  quantidade  de  todos  os  ânions  de  
menor importância somados. E ele pode ser estimado por esta equação.

Ânion gap

Mas quais são os ânions que fazem parte do ânion gap?

Vários  elementos  e  moléculas  de  carga  negativa  compõem  o  ânion  gap.  Entram  
aqui ácidos orgânicos, ácidos inorgânicos e o famoso lactato.

Então,   voltando   um   pouco   para   que   não   haja   dúvidas,   devido   ao   princípio   
da eletroneutralidade a quantidade de cargas negativas é exatamente a mesma das 
cargas positivas.  Ou  seja,  se  somarmos  as  cargas  do  bicarbonato,  cloro  e  todas  
as  cargas  os  elementos  que compõem o ânion gap, dentre elas o lactato, o resultado 
seria exatamente o mesmo das cargas positivas, que na nossa equação simplificamos 
no sódio.

Mas vamos voltar um pouco a equação e deixar ela deste modo:

Mantendo a equação neste ponto fica mais fácil para entendermos o objetivo deste 
ebook que é sobre a aplicação do bicarbonato.
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O corpo mantendo o equilíbrio

O   princípio   da   eletroneutralidade   é   sempre   estável.   Sempre!   Se   alguma   
condição patológica  altera  algum  dos  elementos  o  corpo  desencadeia  mecanismos  
para  que  o  equilíbrio seja mantido. E para manter este equilíbrio o corpo consegue 
alterar basicamente duas coisas, o bicarbonato e o cloro.

Então  se  acontece  algo  que  baixe  o  bicarbonato,  gerando  uma  acidose  metabólica,  
o corpo aumenta o cloro para que o equilíbrio se mantenha. Se algo aumenta o cloro 
o corpo reduz o bicarbonato. Se algo aumenta o bicarbonato o corpo reduz o cloro. 

Agora  veja  bem.  Vimos  que  o  bicarbonato  é  uma  molécula  alcalina.  Ou  seja,  se  
ele  está aumentado  o  pH  tende  a  ser  mais  básico.  Se  ele  está  baixo  o  pH  tende  
a  ser  ácido.  Então olhando novamente a equação podemos prever que caso algo 
aumente o cloro o corpo reduzirá o bicarbonato para manter a eletroneutralidade e 
isso causará uma acidose metabólica.

É exatamente isso que acontece na chamada acidose hiperclorêmica. Se você infunde 
em um  paciente  muitos  litros  de  soro  fisiológico,  que  tem  cloro  na  composição,  
isso  alterará  a eletroneutralidade e o corpo reduzirá o bicarbonato, causando a 
acidose.

Da mesma forma, se algo aumenta o lactato, que está dentro dos ânions, o corpo 
também  reduzirá o bicarbonato e o cloro, e isso também causa uma acidose 
metabólica.

E agora chegamos ao ponto crítico desde ebook. Aqui você pode me dizer “beleza, 
Caio, já saquei tudo. Se algum destes distúrbios que causam a redução do bicarbonato 
acontecer é só eu dar o bicarbonato e fica tudo certo!”.

Foi  isso  que  pensamos  durante  muito  tempo.  E  os  trabalhos  foram  mostrando  
que  dar bicarbonato indiscriminadamente para os pacientes piora o desfecho, mesmo 
na vigência de uma acidose com a gasometria mostrando uma queda no bicarbonato

E  agora  é  aquele  momento  que  você  vai  entender  tudo  e  vai  ficar  tão  feliz  
que  vai recomendar o sala de parada para todo mundo (pfv, nunca te pedi nada          ).



9

Emergência em série Quando usar o bicarbonato?

Diferença entre consumo e perda

Agora que você já entendeu todos os conceitos vai ficar muito fácil. Agora só 
precisamos saber  que  algumas  vezes  o  corpo  perde  o  bicarbonato  e  algumas  
vezes  ele  é  só  consumido. Calma que você vai entender.

Vamos ver novamente a nossa equação:

Agora imagine o caso de um paciente que desenvolve uma sepse, está mal perfundido 
e por  isso  o  lactato  está  muito  alto.  Para  manter  a  eletroneutralidade  o  corpo  
vai  reduzir  o bicarbonato  e  isso  vai  causar  uma  acidose  metabólica.  Um  tipo  de  
acidose  que  chamamos  de acidose metabólica de ânion gap aumentado, já que a 
acidose está sendo causada pelo aumento de um elemento que compõe o ânion gap, 
que chamamos aqui de ânions não medidos. Isso é a mesma coisa que acontece em 
intoxicação exógena por um ácido orgânico ou por metanol, por exemplo. Tanto o 
ácido orgânico quanto o metanol são ânions e, quando aumentados, como no paciente  
com  intoxicação  exógena  por  estes  agentes,  o  bicarbonato  baixa  para  manter  
a eletroneutralidade  e  isso  causa  uma  acidose  metabólica.  E  como  os  causadores  
são  ânions, chamamos de acidose metabólica de ânion gap aumentado.

Quer  ver  outra  condição  comum  que  também  causa  isso?  Cetoacidose  diabética!  
Os corpos   cetônicos   também   são   ânions   e,   se   estão   muito   aumentados,   
também   fazem   o bicarbonato baixar e causam a acidose metabólica de ânion gap 
aumentado.

Mas  veja  que  nenhum  destes  mecanismos  que  descrevi  fazem  o  corpo  
efetivamente perder  o  bicarbonato.  O  bicarbonato  está  sendo  apenas  consumido  
e  convertido  em  outros agentes.  Então  nestes  casos  não  faz  sentido  você  dar  
bicarbonato  ao  paciente  já  que  não  há deficit  de  bicarbonato  propriamente  dito.  
O  que  é  bem  diferente  em  um  paciente  com  uma alteração renal, intestinal ou 
vômitos excessivos que causam de fato perda do bicarbonato. 

Nestas situações, onde há perda real de bicarbonato, o corpo eleva o cloro para 
manter a eletroneutralidade.  É  um  outro  exemplo  de  acidose  hiperclorêmica,  
como  no  caso  do  paciente que você deu muito soro fisiológico. Nestes casos sim, 
haverá indicação de repor o bicarbonato. Nos  demais  casos  você  deve  se  concentrar  
em  resolver  a  causa  base  e  o  bicarbonato  tenderá, por si só, a retornar aos valores 
normais.
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Então  se  você  está  diante  de  um  paciente  séptico,  mal  perfundido  e  com  lactato  
alto, agora  você  sabe  que  o  bicarbonato  estará  baixo  para  manter  a  
eletroneutralidade  e  todos  os esforços  devem  ser  para  restaurar  a  perfusão  
tecidual  e  normalizar  o  lactato.  Depois  de normalizado o corpo se encarregará de 
voltar a elevar o bicarbonato e tudo ficará bem.

E  agora  você  também  sabe  a  lógica  fisiopatológica  e  compreende  quando  faz  
sentido  e quanto  não  faz  sentido  dar  bicarbonato  ao  paciente.  Mas  algumas  
pessoas  podem  ainda  fazer duas perguntas que vou me adiantar e responder.

1.  Mas  eu  já  vi  diretrizes  mandando  dar  bicarbonato  na  cetoacidose  
diabético.  E pelo que você explicou isso não deve ser feito

De fato, apesar de não ser consenso, algumas diretrizes dizem para fazer bicarbonato 
nos pacientes com cetoacidose e pH menor que 6,9. Eles dizem isso por um motivo: 
a acidose causa parada cardiorrespiratória. Então em alguns casos, como na 
cetoacidose, quando o pH chega a pontos  críticos,  faz-se  o  bicarbonato  não  para  
o  tratamento  e  sim  para  evitar  que  o  paciente curse  com  uma  parada  cardíaca,  
que  seria  uma  tragédia.  Mas  caso  você  opte  por  usar  o bicarbonato nestas 
situações saiba que isso é apenas uma manobra para você ganhar tempo e correr  
atrás  de  resolver  a  causa  base  que,  no  caso  da  cetoacidose,  é  a  falta  de  insulina  
e hiperglicemia.

2.  Por  qual  o  motivo  o  bicarbonato  piora  o  desfecho  dos  pacientes?  Eu  
não poderia fazer o bicarbonato sempre enquanto busco a causa?

O  bicarbonato  tem  vários  problemas  quando  feito  de  forma  indiscriminada.  Um  
efeito importante  que  vale  a  pena  citar  é  o  aumento  da  afinidade  da  hemoglobina  
pelo  oxigênio.  A hemoglobina passa a não liberar o oxigênio para os tecidos, o que 
é péssimo para um paciente que já está mal perfundido, como na sepse, por exemplo. 
Por isso o uso no bicarbonato deve ser muito bem indicado.
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Conclusão

Como  eu  disse  no  começo  deste  ebook,  não  tenho  a  pretensão  de  esgotar  o  
assunto. Mas acho que agora você tem todo o entendimento necessário para saber 
quando faz sentido e quando não faz sentido dar bicarbonato ao paciente.

Cada  caso,  cada  patologia  tem  um  jeito  de  usar  o  bicarbonato.  Então  atente-se  
a aprender como se usa o bicarbonato naquela patologia. Não há uma forma genérica 
de uso que se encaixe para todos os pacientes.

spero  que  você  tenha  gostado.  Fique  a  vontade  para  compartilhar  este  material  
com todos  seus  colegas.  Manda  no  grupo  da  faculdade,  do  hospital,  por  email,  
imprime  e  manda pelos correios...(pfv, tô pedindo novamente        ).

Brincadeiras a parte, espero que você tenha gostado deste ebook e que tenhamos 
dado mais um passo para o cumprimento da nossa missão: transformar a qualidade 
da assistência médica brasileira através do ensino prático e didático.
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Concluímos aqui este segundo volume da nossa Emergência em Série e espero que 
você tenha gostado.

Sempre nos propondo a levar conteúdo prático e de qualidade na profundidade ideal, 
saindo um pouco do Instagram, é realmente importante saber seu feedback sobre 
este material. 

Deixa lá sua mensagem no @saladeparada e, caso for postar sua leitura nos stories, 
não esquece de marcar a gente :)

Se você gostou e entende que se aprofundar na Emergência com conteúdos mais 
práticos é importante para você, te convido a conhecer o Sala de Parada Academy.

Um programa de capacitação que tem como objetivo desenvolver e evoluir sua prática 
médica na emergência.

Temos aulas novas e materiais toda semana, respeitando os pilares do nosso jeito de 
fazer: aulas curtas e diretas ao ponto; utilizando das mais atualizadas evidências; com 
abordagem prática e que vá te permitir aplicar os conhecimentos já nos próximos 
plantões, com segurança e eficiência no atendimento aos pacientes.

Faça parte da Comunidade Academy e junte-se aos mais de 1.200 membros que estão 
aprendendo toda semana algo importante sobre Emergência e interagindo sobre 
casos e dúvidas no nosso Grupo Privado do Telegram.
 
 
Quer saber mais? Acesse www.saladeparada.com.br/academy

https://www.instagram.com/saladeparada
http://www.saladeparada.com.br/academy
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