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QUEM SABE , SABE ! 

com a Professora Patrícia Padrão 

Uma ingestão insuficiente 

de água faz decrescer o 

nosso bem-estar, diminui a 

capacidade de trabalho físi- 

co e intelectual e pode ter 

consequências mais graves 

para a saúde, à medida que a 

privação de água aumenta. 

O Instituto de Hidratação e 

Saúde adotou os valores de 

referência para a ingestão 

de água publicados em 2010 

pela European Food Safety 

Authority  (para adultos: 2,0L 

e 2,5 l/dia para mulheres e 

homens, respetivamente), 

no estabelecimento de 

recomendações populacio- 

nais. Estes valores podem ser 

insuficientes em situações 

em que as necessidades 
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hídricas estão aumentadas 

como quando praticamos 

exercício físico, ou nos expomos 

a calor ou a altitude elevada.  

Por exemplo, a realização de 

exercício físico sob tempera- 

tura ambiental elevada, pode 

fazer aumentar as necessi- 

dades de água até 1/2 l/dia. Por 

outro lado, a alimentação, e 

particularmente a quantidade 

de proteína e sódio ingeridos, 

fazem também variar a 

quantidade de água de que 

necessitamos. Se ingerirmos 

por exemplo uma refeição rica 

em carne ou peixe à qual foi 

adicionada sal, necessita- 

remos de mais água do que se 

optarmos por uma refeição à  

2l/dia

2,5l/dia

QUANTO PRECISAMOS 
DE BEBER PARA 

NOS MANTERMOS 
HIDRATADOS? 

O QUE ESCOLHER 
PARA HIDRATAR? 



base de cereais ou vegetais à 

qual não juntámos sal. Alguns 

autores defendem ainda que 

a relação entre a ingestão de 

água e de energia seja de 1 ml 

para 1 kcal em adultos, ligeira- 

mente superior em idosos, e de 

1,5 ml/ kcal em crianças. Isto 

significa que em dias que inge- 

rimos mais energia também 

precisaremos de mais água. 

A água de que necessitamos 

pode ser obtida através de 

alimentos e bebidas. Calcula-se 

que cerca de 20 a 30% da água 

que ingerimos provenha de 

alimentos, e a restante de 

bebidas, mas esta proporção 

pode variar grandemente, 

dependendo das escolhas 

alimentares de cada indivíduo.  
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Uma ingestão 

insuficiente de água 

faz decrescer o nosso 

bem-estar, diminui a 

capacidade de 

trabalho físico e 

intelectual e pode ter 

consequências mais 

graves para a saúde 

                Por Professora Patrícia Padrão 
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Uma pessoa que consuma num 

dia, por exemplo, duas sopas 

de legumes e três peças de 

fruta, já ingere cerca de 1L de 

água apenas nestes itens 

alimentares. 

Pelo contrário, se o dia 

alimentar for mais pobre em 

hortofrutícolas, o aporte de 

água terá que ser compensado 

através de uma maior ingestão 

de bebidas. O conteúdo de 

água das bebidas como leite, 

sumos, chá, é superior a 85%, 

tendo sido demonstrado que a 

variedade de fontes, cores e 

sabores de bebidas, pode 

estimular um maior aporte 

hídrico. Este facto pode 

assumir especial importância 

nos grupos populacionais mais 

vulneráveis à desidratação, 

como crianças e idosos. 

Destaca-se a importância de 

se ingerir pequenas 

quantidades de líquidos de 

cada vez e frequentemente ao 

longo do dia, pelo facto de 

existir evidência científica que 

sugere que a absorção de água 

é superior quando o volume de 

líquidos é repartido por vários 

episódios de ingestão. 

Adverte-se também para a 

necessidade de se atentar a 

sinais/sintomas associados a 

desidratação como a sede, a 

cor da urina e manifestações 

de défice cognitivo como 

sejam a diminuição da 

capacidade de concentração, 

atenção, memória, uma vez 

que poderão ser interpretados 

como sinais de alerta para a 

falta de água no organismo. 

em dias que 

ingerimos mais 

energia também 

precisaremos de 

mais água 

       Uma pessoa que 

consuma num dia, 

por exemplo, duas 

sopas de legumes e 

três peças de fruta, 

já ingere cerca de 1l 

de água 


