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Hidratação

Uma boa hidratação do corpo é um re-
quisito fundamental para ser saudável e é 
essencial para a própria vida. Cerca de 60% 
do nosso corpo é constituído por água, daí 
que seja importante não descuidar as quan-
tidades de água que se bebem.

Funções da água no organismo:

n  Componente principal das células do 
corpo (exceto das células adiposas) e 
também protege e lubrifica o cérebro 
e as articulações;

n  Constituinte do sangue, da saliva, da 
urina e de outras secreções corporais;

n  Meio onde se dão todas as reações 
do organismo, como por exemplo a 
digestão; 

n  transporta os nutrientes e os produtos 
resultantes do metabolismo; 

n  regula a temperatura corporal. a água 
corporal tem um papel importante 
como termorregulador, através da dis-
sipação de calor. Se o corpo ficar muito 

quente, vai perder água através do 
suor e a evaporação deste da super-
fície da pele dissipa o calor. o suor é 
a forma mais eficaz de prevenir o so-
breaquecimento do corpo;

n  interfere no funcionamento de todos 
os sistemas e órgãos.

o nosso organismo dispõe de diversos 
mecanismos de regulação da água cor-
poral, que regulam a entrada e a saída de 
água. É importante saber que não deve-
mos esperar pela sensação de sede para 
ingerir líquidos. Nessa altura já poderemos 
estar a sofrer os efeitos da desidratação.

a desidratação ocorre quando o orga-
nismo não tem água suficiente para rea-
lizar as suas funções normais. resulta da 
eliminação de água e sais minerais do 
organismo.

a desidratação continuada tem efei-
tos negativos a longo prazo, nomeada-
mente a nível cardíaco, renal, respiratório 
e digestivo.

Sintomas da desidratação:

n  Sede;
n  desidratação Celular;
n  Cansaço mental e corporal; 
n  Sensação de aumento de temperatura 

corporal (calor); 
n  Vertigens e tonturas; 
n  dores de cabeça; 
n  Náuseas ou vómitos; 
n  alterações visuais e auditivas.

Uma ingestão inadequada de lí-
quidos durante o tempo quente ou 
quando se faz exercício físico pode tam-
bém esgotar os níveis de água armaze-
nados no corpo. Qualquer pessoa pode 
ficar desidratada, mas as crianças, os 
idosos e as pessoas com doenças cróni-
cas têm um maior risco.

as necessidades de ingestão de 
água variam para cada pessoa em fun-
ção da alimentação, das condições 
ambientais, das atividades e de vários 
outros fatores. 

Recomendações:

n  Beba 1,5-2L de líquidos por dia, em pe-
quenas quantidades de cada vez e fre-
quentemente ao longo do dia;

n  Esteja atento aos sintomas associados 
à desidratação, e na sua existência, au-
mente a ingestão de líquidos;

n  deve beber água suficiente para que 
a sua urina seja abundante, clara e 
sem cheiro;

n  aumente a ingestão de líquidos nas se-
guintes situações: atividade física, tem-
peratura ambiental elevada, altitude 
elevada, febre, vómitos ou diarreia, gra-
videz e aleitamento;

n  redobre o cuidado com a hidratação 
no caso de crianças e idosos;

n  Embora a água seja a melhor bebida 
para satisfazer a sede, pode-se também 
recorrer a outras bebidas que não con-
tenham adição de açúcar, álcool ou ca-
feína (leite, sumos e néctares sem adição 
de açúcar, infusões) e a alimentos ricos 
em água (sopas, saladas e fruta).

Fase do ciclo de vida Sexo feminino Sexo masculino
Crianças (2 a 3 anos)  1,0 1,0

Crianças (4 a 8 anos) 1,2 1,2

Crianças (9 a 13 anos) 1,4 1,6

adolescentes e adultos 1,5 1,9

É importante lembrar que a água não possui valor calórico, 
portanto pode ser ingerida em grande quantidade, pois, 
não causará aumento do peso corporal.

Ingestão recomendada de líquidos (Litro/dia)


