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Exercício 
e hidratação

O aumento da produção de calor decor-

rente da contracção muscular provoca 

hipertermia, sendo a evaporação do 

suor produzido o principal processo de 

arrefecimento corporal, principalmente 

em ambientes quentes e húmidos(1). A 

sudação conduz à perda de água corpo-

ral, pelo que uma adequada hidratação 

é essencial, principalmente nas sessões 

de treino prolongadas ou em determina-

dos momentos competitivos. De facto, o 

estado de hidratação é um dos aspectos 

mais preponderantes no rendimento 

desportivo e saúde(2, 3). A perda de água 

corporal igual a 20% do peso corporal 

poderá causar a morte, enquanto a per-

da de 10% causa perturbações graves(4). 

Muitos atletas têm dificuldade em man-

ter-se hidratados durante os eventos 

desportivos, pois a ingestão voluntária 

de fluidos é insuficiente para contraba-

lançar as perdas hídricas. Um défice de 

água superior a 2% do peso corporal leva 

à redução do rendimento em exercícios 

de aeróbios e afectação do rendimento 

cognitivo e mental(1). O comprometi-

mento no rendimento causado pela de-

sidratação depende do volume da perda, 

mas também da tolerância individual e 

da temperatura ambiente(5). É impor-

tante optimizar uma correcta hidrata-

ção prévia ao exercício e assegurar uma 

adequada reposição de fluidos após, de 

modo a regular a temperatura corporal e 

manter um adequado volume plasmáti-

co, que é determinante para a manuten-

ção da função cardiovascular(6). Da mes-

ma forma, a reposição de electrólitos 

também deve ser considerada, uma vez 

que a desidratação causada pelo exercí-

cio f ísico, leva à perda de sódio, cloro, 

potássio e magnésio(7, 8). A perda de mi-

nerais e água aumenta a ocorrência de 

cãibras musculares esqueléticas(7). 

Hidratação antes do exercício

Indivíduos que iniciem qualquer exer-

cício com um défice hídrico terão um 

rendimento inferior ao que seria de es-

perar se o iniciassem hidratados(3). Uma 

hidratação adequada antes da prática de 

exercício ajuda a optimizar a resposta fi-
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siológica e aumenta o rendimento f ísico(9). 

A preparação para o exercício f ísico engloba, também, uma in-

gestão hidríca apropriada, que deverá iniciar-se 4 horas antes 

do evento com a ingestão de 5 a 7 mL de fluidos por kg de peso 

corporal. Se não houver produção de urina, ou esta for escu-

ra ou altamente concentrada, deverá consumir-se um volume 

adicional de 3 a 5 mL/kg peso corporal cerca de 2 horas antes 

do início do evento(2). Segundo o ACSM, o líquido a ingerir 

deverá conter sódio já que aumenta a palatabilidade e o desejo 

de beber(10), estimula a sede(11) e reduz a produção de urina, fa-

cilitando a retenção de líquidos (12). Assim, recomenda-se a in-

gestão de bebidas com 20-50 mmol/L de sódio (2) ou o consumo 

de refeições contendo alimentos ricos em sal e líquidos(2, 11). A 

ingestão de uma quantidade elevada de água antes do exercício 

é ineficaz como meio de induzir hiperhidratação, uma vez que 

a água excedente é rapidamente excretada.

Hidratação durante a prática de exercício

Devido à grande variabilidade nas taxas de sudação, concen-

tração de electrólitos no suor, duração do exercício e oportu-

nidades para beber, o ACSM não dá indicação do volume de 

líquido a ingerir durante o exercício f ísico. Os objectivos da 

reposição de fluidos são evitar a desidratação excessiva, isto é 

uma perda de peso superior a 2% do peso corporal por défice 

de água, e alterações no balanço de electrólitos, para que não 

haja comprometimento do rendimento desportivo. Os atletas 

devem beber periodicamente, de acordo com as oportunida-

des que vão surgindo, sobretudo se é previsível que desidratem 

excessivamente. Todavia, ainda, deve evitar-se beber Julhor 

quantidade de líquidos do que a necessária para repor as suas 

perdas pelo suor (2). Apesar da água simples ser um excelente 

líquido, a bebida hidratante deverá conter sódio (20-30 mmol/

L) e potássio (2 a 5 mmol/L), de modo a repor as perdas destes 

pelo suor(2, 13). O potássio é importante para alcançar a rehidra-

tação, uma vez que leva à retenção de água no espaço intracelu-

lar(14), enquanto que o sódio ajuda a estimular a sede(13). Relati-

vamente à inclusão de outros electrólitos, não existe evidência 

que suporte essa inclusão(15). A inclusão de glícidos na bebida 

é importante e poderá ser benéfica durante os exercícios de 

elevada intensidade com duração igual ou superior a uma hora, 

tal como nos exercícios de menor intensidade mas de Julhor 

duração (2). Estes, quando ingeridos à taxa de 30 a 60 g/h, ajuda 

a manter a glicemia, o rendimento no desporto e diminuem 

a fadiga (16). Observou-se que a ingestão de fluidos com uma 

concentração de glícidos de 8% a 10% atrasa o esvaziamento 

gástrico, reduz a absorção de líquidos e compromete a função 

fisiológica (17). Assim, devem escolher-se bebidas com 6 a 8% 

de glícidos, preferencialmente com uma mistura de açúcares 

(glicose, sacarose, frutose e maltodextrinas) (2). A necessidade 

de glicídos e electrólitos irá depender da duração e intensidade 

do exercício e das condições de temperatura. Estes nutrimen-

tos podem ser consumidos em géis, barras ou outros alimentos 
(2). A inclusão de cafeína nas bebidas desportivas poderá ser 

uma opção muito interessante (2). Estudos recentes mostram 

que não altera o estado de hidratação durante o exercício (2, 18) e, 

além disso, ajudam a manter o rendimento desportivo (19). A in-

gestão combinada de cafeína e glícidos influencia positivamen-

te a resposta imunoendócrina em exercícios prolongados (19). 

Hidratação após a prática de exercício

Qualquer défice hídrico decorrente da prática de exercício pode-

rá comprometer a sessão seguinte se não ocorrer uma adequada 

reposição (15), que deverá ser tanto mais precoce quanto mais pró-

xima for a nova sessão (2, 20). O volume a ingerir depende natural-

mente da quantidade de líquido perdido durante, a qual pode ser 

estimada pela diferença de peso corporal antes e após a conclusão 

da sessão de exercício. Se o objectivo é uma rápida recuperação é 

importante ingerir um volume de líquidos equivalente a 150% das 

perdas, distribuído por várias e pequenas tomas regulares (2, 15, 21). 

A água simples não é a melhor bebida para ser consumida depois 

do exercício f ísico, porque aumenta o volume plasmático e dimi-

nui a natremia, com consequente diminuição da sensação de sede 

e aumento da produção de urina, que poderá levar à desidratação 
(13,14, 22). As bebidas com sódio são mais eficientes na rehidratação, 

quando comparadas com a água simples, pois repõem as perdas 

de sódio (4, 13) e previnem a hiponatremia (2, 13). Assim, recomen-

da-se uma ingestão de sódio (20-80mmol/L) superior à do suor 

e ligeiramente superior ao existente na Julhoria das bebidas des-

portivas (10-25mmol/L) (15). Nas situações onde ocorra sudação 

abundante, a adição extra de sal não é prejudicial, desde que o 

volume seja reposto e a função renal seja normal (15). O consumo 

de refeições ligeiramente salgadas, acompanhadas de hidratação 

abundante, poderá ser ainda mais eficiente a rehidratar que a in-

gestão de bebidas desportivas, água, ou ambas (23). Neste contexto, 

o consumo de sopa tem a vantagem de fornecer líquidos e elec-

trólitos (20).  A normalização do volume plasmático também pode 

ser feita por via endovenosa, pela administração dos vários tipos 

de soro, mas esta via não tem apresentado vantagens em relação à 

via oral (2, 14). Contudo, quando haja sessões de exercício f ísico no 

mesmo dia ou desidratação grave, Julhor que 7% do peso corporal 
(2), e em que a ingestão de grandes volumes de líquidos pode cau-

sar desconforto gastrointestinal, a via endovenosa pode ser usada 

simultaneamente com a via oral (14).  Apesar do ACSM não o re-

ferir, estudos recentes indicam que a adição de proteína à bebida 

causa uma Julhor retenção de líquidos em relação à bebida apenas 

com glícidos (15%) e em relação à água (40%) (24). Neste sentido, 

o leite magro (0,2% de gordura) demonstrou ser uma bebida mais 

adequada para reverter a desidratação ligeira induzida pelo exer-
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cício comparativamente à água simples 

e a uma bebida desportiva comercial (21). 

Além disso, a proteína poderá ter um efei-

to adicional no balanço azotado positivo, 

contribuindo para a reparação e aumento 

da massa muscular (25). Adicionalmente, o 

leite achocolatado demonstrou melhores 

resultados na recuperação de um esforço 

f ísico levado até à exaustão, em alternativa 

à água e à bebida com glícidos (26).

Conclusão

O impacto negativo da desidratação nas 

funções fisiológicas, no rendimento e 

saúde dos atletas está inequivocamente 

demonstrado. No entanto, os atletas ainda 

não valorizam suficientemente o proces-

so de hidratação e não são criteriosos na 

selecção dos líquidos e dos momentos de 

ingestão. A educação neste tema é funda-

mental, mas mais importante que divulgar 

directrizes é disponibilizar, nos treinos e 

jogos, líquidos com agradável palatabili-

dade e estimular a ingestão pelos atletas.
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