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Resumo  

O organismo humano é composto maioritariamente por água e é irrevogável a sua 

importância em contexto desportivo para a limitação do processo de desidratação 

e manutenção da performance desportiva. Antes de um evento desportivo o 

objetivo é atingir um estado euhidratado; durante, minimizar a hipohidratação 

excessiva >2%; e após, maximizar a recuperação de um estado ótimo de 

hidratação. Para além da ingestão de fluidos, a ingestão adequada de sódio é 

considerada uma estratégica importante para auxiliar na manutenção da 

euhidratação ou controlar a desidratação. Atualmente, existe uma diversidade de 

biomarcadores para a medição do estado de hidratação. As taxas de sudação 

podem apresentar variações significativas interindividuais, de desporto para 

desporto e em função das condições climatéricas (temperatura, humidade e 

vento), sendo descritas taxas de sudação que podem variar de 0,29 a 2,60 L/h. A 

prevalência de hipohidratação significativa está presente no futebol, desportos de 

combate e endurance/ultra-endurance e em menor grau noutros desportos. A 

escolha de uma estratégia de hidratação deve ser analisada globalmente, 

considerando as caraterísticas específicas do evento desportivo e a preferência 

individual do atleta. O estado hipohidratado do atleta (>2-3%) compromete a 

resistência muscular, a força muscular e o poder anaeróbico, com potencial 

impacto negativo na sua performance desportiva. Neste artigo, também foram 

abordadas um conjunto de recomendações relevantes para uma melhor gestão da 

hidratação corporal dos atletas. Atualmente poderemos aferir que existe uma 

crescente preocupação em otimizar o estado de hidratação dos atletas através de 

uma personalização e controle do estado de hidratação. Palavras-chave: 

hidratação; desidratação; hipohidratação; exercício; performance.  
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Abstract 

The human organism is composed mostly by water and its importance in sport is 

critical for limiting the process of dehydration and maintaining an optimal sport 

performance. Before any sporting event, the goal is to achieve a euhydrated state; 

while exercising, minimize excessive hypohydration >2%; and once finished, 

maximize the athlete's recovery in an optimal hydration state. In addition to fluid 

intake, an adequate sodium intake is considered an important strategy to maintain 

euhydration or control dehydration. Currently, there are many types of biomarkers 

for measuring hydration status. Sweating rates can vary significantly between 

individuals, from sport to sport and depend on climatic conditions (temperature, 

humidity and wind). Sweating rates that vary from 0.29 to 2.60 L/h have been 

registered. The prevalence of significant hypohydration is present in football, 

combat sports and endurance / ultra-endurance and to a lesser extent, in other 

sports. The choice of a hydration strategy must be analysed globally, taking into 

account the specific characteristics of the sporting event and the individual 

preference of the athlete. The athlete's hypohydrated state (>2-3%) compromises 

muscle endurance, muscle strength and anaerobic power, with a potential 

negative effect on their sport performance. In this article, a set of relevant 

recommendations regarding athletes' better management of body hydration were 

also addressed. Nowadays, we can see that there is a growing concern to optimize 

the hydration status of athletes through personalization and control of hydration 

status. 

Keywords: hydration; dehydration; hypohydration; exercise; performance. 
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Lista de abreviaturas, siglas e acrónimos 

~ - aproximadamente 

≥ - igual ou superior 

< - inferior 

± - mais ou menos 

- - menos 

% - por cento (percentagem) 

> - superior 

x - vezes 

g – gramas  

h - horas 

kg – quilogramas  

L – litros  

MC - massa corporal  

mEq – miliequivalentes  

ml – mililitros   

min – minutos   

p. ex. – por exemplo 
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Introdução 

O recurso ergogénico com maior importância para atletas é a água(1), que 

contribui com 45 a 75% da massa corporal (MC) total no organismo humano(2), e 

limitar o processo de desidratação durante o exercício pode ser uma medida eficaz 

na manutenção da performance(1, 3).  

Durante o exercício físico a contração muscular produz calor que resulta 

num aumento da temperatura corporal central(4, 5) e o mecanismo principal 

responsável pela dissipação deste aumento é a secreção e evaporação de suor e, 

se não for atenuada, o risco de hipohidratação é significativo(6, 7). Com 

temperaturas ambientais elevadas (>30ºC) estas perdas podem ser ainda mais 

acentuadas(4, 6). Não obstante, as temperaturas elevadas, por si só, já exibem um 

stress mais elevado(2, 3, 7). Esta perda de fluidos, que advém sobretudo da sudação, 

é influenciada pela MC, predisposição genética, eficiência metabólica, ambientes 

quentes/húmidos e vento, equipamento e tipo, intensidade e duração do 

exercício(2, 6, 8). Além da água, através do suor também são excretados eletrólitos, 

especialmente sódio e cloreto e, em menores quantidades, potássio, cálcio e 

magnésio(3, 4). 

A desidratação é definida como o processo de perda progressiva de fluidos, 

enquanto o resultado é definido como hipohidratação(2). Apesar de haver uma 

complexidade individual na resposta à desidratação, poderemos classificar a 

hipohidratação como: (1) leve, se perdas de MC <3%; (2) moderada, se perdas de 

MC entre 3-5%; e (3) severa, se perdas de MC entre 6-10%(3, 6). De modo geral, 

quando a hipohidratação >2% de MC esta pode comprometer em climas 

temperados e quentes a performance desportiva, especialmente a aeróbica, 
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aumentar o esforço fisiológico e, provavelmente em consequência destes, a 

performance cognitiva, com uma maior perceção de esforço(9-11). O 

desenvolvimento de hipertermia, aumento substancial da temperatura central 

corporal (2-3ºC)(12), durante o exercício na presença de climas quentes está 

associado a uma maior sudação, que se não for suprida poderá causar uma 

desidratação progressiva(7). 

O interesse deste trabalho surge durante o estágio curricular no Rio Ave FC 

onde internamente existe o desejo de percecionar melhor o estado de hidratação 

corporal dos seus atletas e aliado a um interesse próprio em aprofundar o 

conhecimento teórico desta temática. Nesta monografia será revista toda a 

bibliografia disponível até à data em relação à gestão de hidratação corporal onde 

será sistematizada toda a informação relevante para a manutenção de um bom 

estado hídrico em atletas que visa a performance desportiva. 

Objetivos 

O propósito deste artigo é: (1) sumarizar quais as recomendações de ingestão de 

fluidos e eletrólitos para atletas; (2) descrever quais os métodos analíticos para 

medição do estado hídrico; (3) identificar quais são os desportos com maior 

prevalência de hipohidratação; (4) averiguar se existe alguma vantagem no tipo 

de estratégia de hidratação; (5) relacionar a hipohidratação e o seu impacto na 

performance; (6) sistematizar soluções práticas para uma melhor gestão da 

hidratação corporal em ambiente competitivo. 

Metodologia 

Com a finalidade de identificar estudos relevantes para esta revisão, foi utilizada 

as bases de dados Pubmed, GoogleScholar e os websites da American College of 
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Sports Medicine, Journal of International Society of Sports Nutrition e da Direção 

Geral da Saúde. Foram usados termos, em língua inglesa, como “hydratation”, 

“dehydratation”, ‘‘hypohydration’’, “body hydratation status”, “fluids”, “fluid 

balance”, “fuild replacement” ”fluid ingestion”, “drinking”, “biomarkers”, 

“sweat losses”, ‘‘sweating rate’’, “environmental temperature”, “influence”, 

“guidelines”, “nutrition”, “sports”, “exercise”, “competition” e “performance”; 

de realçar que no website da Direção Geral da Saúde os termos usados foram na 

língua portuguesa, nomeadamente “hidratação”, “recomendações”, “nutrição” e 

“desporto”. A procura de artigos foi limitada a partir do ano de 2004, sendo 

selecionados artigos publicados que foram revistos por pares; adicionalmente 

foram identificados artigos por referência cruzada desta literatura. Foram 

excluídos estudos em não humanos, crianças, idosos, humanos não saudáveis ou 

com patologias associadas. Esta pesquisa decorreu entre 18 de maio de 2020 e 17 

de junho de 2020. De 83 artigos escolhidos numa primeira pesquisa, após leitura 

cuidada foram selecionados um total de 45. 

Recomendações hídricas e eletrólitos 

A existência de diversas recomendações hídricas leva a que não exista um 

consenso geral sobre quais as quantidades diárias necessárias, dado a variabilidade 

das necessidades dos atletas(2, 12). Paralelamente, existe um paradoxo crescente, 

onde as recomendações gerais sucedem recomendações individuais(10). 

Antes do exercício 

A constatação que alguns atletas previamente à realização de um evento 

desportivo, treino ou competição, encontram-se num estado de hipohidratação 

induz a importância de uma correta pré-hidratação para que seja atingido um 
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estado euhidratado e níveis de eletrólitos no plasma normais. Aquando de uma 

alimentação acompanhada por ingestão de bebidas e água com descanso de 8 a 

12h desde a última sessão de exercício físico, o indivíduo estará adjacente a um 

estado euhidratado, assim como uma adequada ingestão de eletrólitos, 

principalmente de sódio(2, 3). Porém, se o indivíduo sofreu algum tipo de perda de 

fluidos e não foram adequadamente repostos pode ser considerada a realização 

de uma abordagem de pré-hidratação mais agressiva. Suplementarmente, a 

tentativa de hiperhidratação aumenta o risco de micção durante o exercício e a 

vantagem perante um estado euhidratado não é válida(2). Pelo contrário, pode 

criar um ambiente compatível, diluição e diminuição dos níveis no plasma de 

sódio, com o risco de hiponatremia, concentração de sódio no plasma <135 

mEq/L(3, 13), se a ingestão de fluidos for elevada durante o exercício(2). 

A quantidade recomendada de água a ingerir é de 5 a 10 ml/kg, 2 a 4h antes de 

iniciar o exercício físico(3). No entanto, se não houver produção de urina ou a urina 

for de cor escura ou concentrada, é aconselhada a ingestão adicional de 3-5 ml/kg, 

cerca de 2h antes do evento desportivo. Adicionalmente, 20-50 mEq/L de sódio 

deverão ser ingeridos(2). 

Durante o exercício 

Durante o exercício, o intuito é atenuar uma hipohidratação excessiva (>2%) e 

alterações bruscas no equilíbrio de eletrólitos, principalmente de sódio(7, 14), para 

evitar o comprometimento da performance e da saúde(2). Idealmente, os atletas 

deveriam repor uma quantidade equivalente às perdas através da sudação(3), no 

entanto condições ambientais (temperaturas elevadas, humidade e vento), regras 

do evento desportivo, duração e intensidade do exercício e oportunidade de 

ingestão de fluidos interferem com este objetivo(2, 8, 13). De notar que o atleta não 
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deve aumentar a sua MC durante o exercício(15). Apesar da necessidade de 

individualização perante diferentes eventos desportivos e desportos, um plano de 

hidratação com valores de ingestão de fluidos entre 0,4-0,8 L/h poderá adaptar-

se às necessidades da generalidade dos atletas(3). Quando as taxas de sudação e a 

duração do evento desportivo são elevadas, poderemos associar uma perda de, 

aproximadamente, 1 kg de MC perdida a 1 L de suor perdido, embora estas perdas 

não se traduzam em perdas exclusivamente via sudação(3, 12). À medida que o 

exercício se prolonga, especialmente com duração >3h, as divergências entre os 

valores de ingestão e perda de fluidos poderão ser mais evidentes e, 

consequentemente, causar uma hipohidratação excessiva ou hiperhidratação; 

assim sendo, devemos ter uma maior prudência em determinar quais as 

necessidades de fluidos nestas condições(2). Além de fluidos, eletrólitos também 

devem ser repostos e em condições de elevadas taxas de sudação (>1.2 L/h) ou 

duração de um evento desportivo >2h ou quando são esperadas perdas 

significativas de sódio (>3-4g)(3, 7, 10, 15, 16), este mineral deve ser ingerido em 

quantidades de 0,5-0,7 g/L; em atletas que experienciem cãibras musculares é 

recomendada a quantidade de 1,5 g/L(7). Fora estas condições, a suplementação 

de sódio tem evidência limitada(14). A reposição de potássio, que também é 

perdido no suor, não é amplamente aceite pelas perdas serem diminutas, mesmo 

com altas taxas de sudação e apesar de ser incorporada em bebidas desportivas(8, 

10, 17, 18). Por fim, é de realçar o facto de, normalmente, a ingestão de fluidos é 

usada como uma oportunidade de associar com o consumo de cafeína, hidratos de 

carbono e, como supramencionado, de eletrólitos. Pelo que, e mediante a 

oportunidade de ingestão no evento desportivo, poderá ser pensada de forma 
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global(2, 13). É de mencionar, que apesar do consumo moderado de cafeína exercer 

um efeito diurético mínimo, que mesmo com quantidades de 300 mg, este é 

negado pelo exercício(3, 19). 

Após o exercício 

A verificação que uma boa parte dos atletas termina o exercício físico com um 

défice no balanço hídrico, estabelece uma grande importância na pós-hidratação 

para uma boa recuperação do estado euhidratado(3). Para isso, estratégias de 

reidratação não só têm o objetivo de repor o défice de fluidos e eletrólitos, assim 

como fluido extra, proveniente de perdas de suor,  ar expirado e urina que 

permanecem após o evento desportivo(3, 8, 10). Mais, deve ser consumido a uma 

velocidade modesta para que as perdas urinárias sejam mínimas(3, 9). Dito isto, 

para uma rápida reidratação e quando as perdas >5% de MC(9), a quantidade de 

fluidos a ingerir recomendada é de um volume de 150% da MC perdida durante o 

evento desportivo, ou seja, 1,5 L a ingerir por cada 1 kg de MC perdido(2, 3, 8). 

Conjuntamente, poderá ser interessante o aumento da ingestão de sódio e deverá 

ser superior à quantidade perdida durante o exercício, pois auxilia quer na 

retenção de fluidos como no aumento da sensação de sede(2, 3, 10). De realçar que 

estas recomendações devem considerar ainda o ambiente pós-exercício, a 

tolerância para a ingestão de alimentos e fluidos e o objetivo global do plano 

alimentar do atleta(20). Todavia, se houver tempo para a recuperação e o atleta 

tolerar, o consumo normal de refeições, que por si possuem sódio e potássio, e 

um volume de água suficiente deverá restituir um estado de euhidratação(2, 8, 9, 

18). Exceto o sódio, mais nenhum eletrólito parece ter uma função significativa na 

hidratação após o exercício, bem como antes e durante(10, 17). Outro tópico de 

relevo aplicado ao contexto após o exercício, mas também antes e, 
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especialmente, durante é a palatabilidade dos fluidos. Esta é influenciada por 

fatores como a temperatura (<22ºC), sódio e preferência de sabor(2, 21). A ingestão 

de álcool após exercício, se o objetivo for reidratar, deve ser evitada, dado o seu 

efeito diurético(3, 18).  

Avaliação do estado de hidratação 

Para avaliar o estado de hidratação de um atleta é necessário recorrer a 

determinados biomarcadores que nos atestem as variações da água total no 

organismo. Idealmente, um biomarcador de hidratação deve ser sensível, preciso 

e prático, nomeadamente, ser rápido, barato e não muito técnico, para que possa 

ser amplamente usado(2). 

Biomarcadores, tais como água total no organismo, osmolaridade no plasma e 

sódio, diferenças da MC, gravidade específica da urina, osmolaridade da urina, cor 

da urina e sensação de sede, são amplamente usados e validados; além destes, 

existem outros com algum potencial, designadamente através da saliva, suor e 

lágrima(2, 22-25). Futura e paralelamente com o avanço tecnológico e um estudo 

mais aprofundado, o uso de (bio)sensores é visto como muito promissor no auxílio 

da monitorização e abordagem personalizada de cada atleta para maximizar a 

performance e minimizar lesões(26-28). 

Água total no organismo 

Com uma massa total de água aproximadamente de 60% da MC, num intervalo que 

pode variar entre 45-75%, uma variação <3% representa um estado euhidratado(2). 

Marcadores sanguíneos 

A interpretação da osmolaridade do plasma e sódio depende do objetivo da 

medição, pois tanto serve para avaliar o estado de hidratação pré como pós-
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exercício. Valores de osmolaridade do plasma >295 mmol/kg designa um estado 

de hipohidratação e de sódio >145 mEq/L indica hipohidratação. 

Concomitantemente, o facto da desidratação ter um impacto negativo na função 

renal, um rácio de azoto ureico/creatinina no sangue >20 será representativo de 

uma hipohidratação(23). A aplicação combinada do método da determinação da 

água total no organismo com o da medição da osmolaridade do plasma é 

considerado o método mais válido, pois determina o resultado mais exato e preciso 

sobre o estado de hidratação. Porém não são globalmente aplicados, pois são 

métodos pouco práticos (morosos, caros e invasivos)(2, 22). 

Diferença de massa corporal 

O método mais simples, rápido e preciso para mensurar a taxa de sudação é 

através da variação de MC durante o exercício, medição pré e pós exercício. 

Também podemos determinar um valor referência para um estado euhidratado, 

variação de <1% MC, com medições em dias consecutivos após acordar; em 

mulheres são necessárias mais medições pela influência do ciclo menstrual(2, 3, 12). 

Porém devemos ser rigorosos e ter em atenção fatores potencialmente 

confundidores(2, 24, 29), tais como verificar o balanço energético da dieta, uso 

mínimo de roupa (preferencial, nu(a)) e medição após micção(2, 22). De referir, 

quando queremos estabelecer a diferença da MC entre pré e pós-exercício é 

assumida que a perda de 1 ml de suor equivale a 1 g de MC(2, 8, 23, 24). 

Marcadores urinários 

Os marcadores urinários são de grande praticidade, embora sejam válidos apenas 

num contexto dinâmico(2, 22). Por exemplo, em média é necessário aguardar entre 

20-30min de execução de exercício para que a técnica da gravimetria possa ser 

usada(24). A medição deve ser feita através da primeira urina diária; na qual um 
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estado euhidratado é definido por uma gravidade específica da urina <1,020 g/mL, 

contabilizando a variabilidade individual poder-se-á considerar <1,025 g/mL; uma 

osmolaridade da urina <700 mmol/kg reflete tipicamente um estado euhidratado, 

enquanto >900 mmol/kg um estado hipohidratado(2, 3, 23). Por fim, a  avaliação da 

cor da urina segundo a escala de 8 cores, em que 1 é a mais clara e 8 a mais 

escura, uma cor da urina equivalente a 5 ou superior é associada de forma 

consistente e válida a hipohidratação(23). Todavia, a colheita de urina não tem 

aplicação imediata, pois está condicionada pela vontade de micção do atleta. 

Também a cor da urina pode ser afetada por alimentos, 

medicamentos/suplementos, doença e ingestão de grande volumes de fluidos 

hipotónicos(29).  

Sensação de sede 

A sensação de sede é estimulada por uma desidratação significativa e quando esta 

é percecionada os atletas nesse instante poderão apresentar um estado 

hipohidratado(23). Adicionalmente, e apesar de atletas apresentarem >2% de perda 

de MC, aquando quantidades elevadas de fluidos são administradas a sensação de 

sede diminui para níveis idênticos aos de um estado euhidratado até cerca de 1h 

após(25). Contudo, é considerado um marcador válido, dependendo de 

determinadas condições(30). 

Outros marcadores 

No decorrer dos últimos anos o estudo de outros biomarcadores têm vindo a ser 

considerado como promissores, como é o caso da saliva, que poderá ter utilidade 

apenas durante o exercício e em temperaturas ambientes elevadas, contudo é 

altamente variável; do suor, que por não existir valores de referência e por ser 
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morosa a recolha de suor torna difícil o seu uso; da lágrima, que mostra ser o mais 

promissor dos três por ter uma correlação muito forte com a osmolaridade no 

plasma (r=0,93), ainda assim, e tal como os demais, o número de estudos é 

limitado, sendo imprudente considerar o seu uso no presente(22, 23). 

Taxa de secreção de suor por desporto 

O suor é composto por água e eletrólitos(3); de sódio com ~35 mEq/L (10-70 mEq/L) 

e varia consoante predisposição genética, alimentação, taxa de sudação e 

temperatura; de cloreto com ~30 mEq/L (5-60 mEq/L); de potássio com ~5mEq/L 

(3-15 mEq/L); de cálcio com ~1 mEq/L (0,3-2 mEq/L); de magnésio com ~0,8 

mEq/L (0,2-1,5 mEq/L)(2). 

Relativamente às taxas de sudação observadas podemos dizer que estas, 

dependendo do desporto e condição ambiental, variam entre 0,29-2,60 L/h, sendo 

que os desportos que poderão apresentar maior risco de hipohidratação são 

futebol, rugby/futebol americano, endurance, ténis e ciclismo (>2h)(2, 4, 16). Tal 

como referido anteriormente, o sódio também é excretado no suor, pelo que a 

sua excreção em média em todos os desportos é de 41,7 ± 27,9 mEq/L (2,7-340,7), 

em específico, no futebol é de 34,6 ± 19,2 mEq/L, no rugby/futebol americano 

55,9 ± 36,8 mEq/L e no endurance 51,7 ± 27,8 mEq/L(16). Todavia, desportos por 

categoria de peso, em especial os desportos de combate, também merecem um 

destaque, dado que estes são divididos por categorias de peso e é regular a perda 

de MC via desidratação aguda para competir numa categoria mais baixa obtendo 

assim vantagem teórica sobre o oponente. A pesagem pode ocorrer entre 1-24h 

antes do combate, pelo que estes também podem estar em grande risco de 

hipohidratação se a perda via desidratação for elevada e associada a uma 

reposição deficiente do estado euhidratado aquando do combate(31-33). 
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De realçar que, se a duração do exercício for >3h, pode ocorrer uma sobrestimação 

de 5-15% da taxa de sudação que provém de perdas com origem no ar expirado e 

reações metabólicas(2, 8, 23, 24). 

Prevalência de hipohidratação 

A prevalência de hipohidratação significativa (>2%) foi reportada no futebol(6), 

desportos de combate(32, 34) e endurance/ultra-endurance(35). Ainda que noutros 

desportos, como futebol americano, rugby, basquetebol, ténis (em equipa(6) e 

individual(36)) e hóquei no gelo distúrbios leves (<2%) foram reportados, mas que 

as oportunidades de hidratação são suficientes para que não ocorra perdas 

descompensadas(6). Em especial no futebol, por ser considerado um desporto com 

um dos mais elevados riscos de hipohidratação(4) e dos mais estudados(6), a 

prevalência de hipohidratação é de 66% e 49,4%, em homens e mulheres, 

respetivamente. Contudo, se fizermos distinção entre elite e recreativos, os de 

elite possuem uma prevalência de 66,2% e os recreativos de 55,6%; valores 

preocupantes, porém similares foram obtidos noutros estudos(37, 38). 

Curiosamente, quando verificamos os valores relativos a pré-treino ou pré-jogo, 

antes dos treinos a prevalência é mais elevada (79,6%) do que nos jogos (41,3%); 

duas razões podem ser apontadas por este resultado, ou pelos jogadores terem 

mais cuidado na preparação de um jogo do que de um treino ou por existir uma 

maior monitorização sobre os mesmos, por parte da equipa médica, que permita 

uma melhor hidratação(37). E quer em climas frios, temperados ou quentes a 

manutenção de um estado euhidratado parece ser igualmente difícil(38). 
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Estratégias de ingestão de fluidos 

Estratégias como ad libitum/”drink to thirst” e “plan to drink” têm o objetivo de 

preservar a performance e manter um balanço hídrico de ± 2% da MC, ou seja, 

quer na prevenção da hipohidratação quer na hiperhidratação(30). Apesar de vários 

estudos estarem a favor da estratégia ad libitum/”drink to thirst” (35, 39-41) e outros 

a favor de “plan to drink”(2, 25, 42), dada a limitada evidência existente, não 

podemos aferir sobre a superioridade de uma estratégia sobre a outra, pelo que 

ambas devem ser aceites tendo em consideração certas condicionantes(30, 43). É 

recomendada a estratégia ad libitum/”drink to thirst” para exercícios, treino ou 

competição, de menor intensidade, com duração <1-2h e em ambientes frios ou 

temperados(30); a estratégia “plan to drink” é recomenda para exercícios, treino 

ou competição, de maiores intensidades, com duração >90min a 2h, em ambientes 

amenos ou quentes e quando existe uma relação de simbiose com o fornecimento 

de outros nutrientes a uma taxa de ingestão específica, exemplo dos hidratos de 

carbono(30). Além de todas estas nuances, também devemos auferir sobre as 

caraterísticas individuais dos atletas e as suas preferências, tal como 

oportunidades para beber e regras da competição(30, 43). 

Impacto na performance 

A ingestão de fluidos oferece benefícios como perceção de esforço reduzida, 

sensação de sede diminuída, redução de stress cardiovascular e térmico e melhor 

eficiência na utilização de substrato comparativamente à não ingestão(43). Porém, 

foi descrito que beber durante o exercício com uma duração <1h existe uma 

associação negativa de 2,5% com a performance e quando a duração do mesmo 

era >1h a performance poderá ter um acréscimo de 2,1 a 3,2%. Contudo, os autores 
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referem que estes resultados não devem ser extrapolados para outros desportos 

que não o de ciclismo de endurance(43), por isso futuros estudos que comprovem 

esta premissa para outros desportos é de grande relevância. Este resultado pode 

corroborar a premissa que em exercícios com duração <90 min uma hipohidratação 

de 1-2% da MC em ambientes temperados é tolerada pelos atletas, sem 

comprometimento significativo da performance aeróbica(9, 15), sugerindo que nem 

todos os efeitos da hipohidratação serão negativos e que existe a possibilidade de 

promoção de uma melhor resposta adaptativa(8, 10). Mais, foi reportado no ciclismo 

de endurance que uma perda de até 4% da MC não teria impacto na performance 

em contrarrelógio em condições reais(44), que pode ser explicada pela relação 

entre perdas ~3% de MC poderão melhorar a performance em exercícios 

dependentes da MC, tal como o salto vertical(45). Contrariamente, uma redução 

de 2-3% da MC foi associada com a deterioração na habilidade de execução em 

desportos onde a técnica é preponderante; no basquetebol observou-se que 

perdas de 3-4% da MC, foram associadas com menores tentativas de lançamentos, 

sendo gradualmente menores quanto maior a % de hipohidratação(9). Se 

quantificarmos o impacto de uma hipohidratação, média entre 28 estudos, de -3 

± 1,1% de MC (com variação entre -5,0 e -1,0%), esta comprometeu, de modo geral 

e com significado estatístico, a resistência muscular em -8,3 ± 2,3%, a força 

muscular em -5,5 ± 1,0%, o poder anaeróbico em -5,8 ± 2,3%; porém duas 

exceções, sem significado estatístico, foram a capacidade anaeróbica em -3,5 ± 

2,3% e o salto vertical em 0,9 ± 0,7%. Outra constatação foi que quando foi 

escolhido um processo ativo para desidratação, exercício, observou-se que este 

causava um decréscimo 2,76x superior na performance muscular 
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comparativamente a um processo de desidratação passivo, calor. Da mesma 

forma, também se verificou que indivíduos treinados tinham um impacto mitigado 

de 1,76x na performance muscular do que em indivíduos não treinados. Ainda, 

para os parâmetros avaliados de resistência muscular, força, poder e capacidade 

anaeróbica quando é escolhido o método de desidratação ativa verifica-se uma 

exacerbação de 2,3x em relação a uma desidratação passiva. Algo que também 

poderia impactar a performance seria a hipertermia, como demonstrado por 

diversos estudos, mas em oposição o que foi constatado é que não teria impacto; 

sendo uma das razões apontadas para este resultado é a diferença temporal ≥1h 

entre o processo de desidratação e os testes efetuados(45). Nomeadamente, 

quando a presença deste stress térmico está associada à hipohidratação poderá 

influenciar a função cognitiva, humor e agilidade mental(9); em desportos de 

equipa esta associação é ambígua(6). Por fim, em determinados desportos deverá 

ser analisado o custo benefício entre mitigação da desidratação e os efeitos na 

performance com o tempo perdido para a ingestão de fluidos(15). 

Conselhos Práticos 

Esta secção tem como objetivo auxiliar a prática clínica com um conjunto 

recomendações relevantes que visam uma melhor gestão da hidratação corporal. 

São de destacar: (1) fazer uma cuidadosa monitorização do estado de hidratação 

corporal, considerando a validade do método e o contexto desportivo; (2) adaptar 

as quantidades e oportunidades de ingestão mediante a duração e a intensidade 

do exercício; (3) identificar atletas com maior prevalência de hipohidratação ou 

altas taxas de sudação ou que o mecanismo da sede não é suficiente para 

manutenção de um estado euhidratado; (4) ofertar acesso a fluidos e certificar se 

os atletas usam as pausas para reidratar; (5) ponderar o uso de métodos de 
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arrefecimento externos (p. ex., banhos frios) e internos (p. ex., temperatura dos 

fluidos) (5) considerar as condições ambientais (temperatura, humidade e vento); 

(6) educar atletas sobre o risco e impacto da hipohidratação ou da perda de MC 

deliberada via desidratação na saúde e na performance; (7) treinar a ingestão de 

determinadas quantidades de fluidos para adaptação do sistema gastrointestinal; 

e por último, manutenção do diálogo entre federações e comités de especialistas 

onde, por exemplo, nas Olimpíadas de 2008 e no Mundial de futebol de 2014 

assistiu-se a uma mudança de regras onde foi permitido um número maior (ou 

extensão) de períodos de recuperação entre ou durante eventos desportivos para 

que oportunidades de hidratação e arrefecimento fossem implementadas em 

ambientes quentes(4, 7, 8). 

Conclusões 

Existe uma crescente preocupação em otimizar o estado de hidratação dos atletas, 

em especial no futebol, desportos de combate e endurance/ultra-endurance pela 

prevalência de hipohidratação, e, como tal, recomendações e estratégias de 

ingestão de fluidos antes, durante e após o exercício deverão ser individualizadas 

para cada atleta. Tendo em conta a evidência atual, foi descrito que a resistência 

muscular, a força muscular e o poder anaeróbico tendem a diminuir com a 

hipohidratação. Também foram abordados diversos conselhos práticos para apoiar 

a prática clínica de forma que a mesma se adapte às diversas circunstâncias. Por 

fim, gostaria de sugerir a recomendação de um controle mais estrito do balanço 

hídrico dos atletas com base nas recomendações atuais para uma menor 

prevalência de hipohidratação. 
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