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ENERGY DRINKS COMPONENTS 
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Carla Lima Ferreira1, José Augusto dos Santos2 & Teresa Freitas do Amaral
1Secretaria Regional de Educação e Cultura (RAM) – Direcção Regional de Educação
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In modern societies there is an increasing interest in physical activity and 

sports, whose objectives, among others, are related to health and physical 

performance. Many of these activities are performed in high temperatures and 

excessive humidity, imposing increased challenges for the human organism. 

Hydration is closely related to these activities and has raised growing interest 

from coaches and athletes. An appropriate hydration protocol takes into 

account the individual and specific characteristics 

athletes about the adverse effects of dehydration in physical performance, 

includes providing information on how to control different states of hydration 

according to the sport. The improvement of drinking techniques and habits 

during trainings and competitions are important as well providing appropriate 

liquids that are easily available and tastier. The search for new drinks or for 

drinks witch are beneficial for the health of physically active individuals helping 

to prevent dehydration, appears to be an area of interesting and promising 

research. There exists the need to improve knowledge in regards to the 

contribution of sports drinks and its composition to both the maximization of 

sport performance and to delay the onset of fatigue. 
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Observa-se uma crescente frequência da prática de actividade física desportiva 

na sociedade moderna, visando, entre outros objectivos, a potenciação do 

rendimento desportivo e a melhoria das condições de saú

actividades são praticadas em condições de calor e de humidade excessiva 

induzindo desafios acrescidos para o organismo humano. A hidratação é um 

aspecto crucial relacionado com estas actividades, e tem merecido interesse 

crescente. Um protocolo de hidratação adequado deve ter em consideração as 

características individuais e específicas de cada modalidade desportiva. 

Informar os desportistas sobre os efeitos da desidratação no desempeno físico 

não corresponde apenas a esclarecê-los como devem monitorizar os estados de 

hidratação em função da modalidade desportiva e incentivar técnicas de 

reposição de fluidos durante o treino e competições, mas também permitir a 

escolha dos líquidos mais adequados, facilmente disponíveis e cada vez mais 

agradáveis. A procura de novas bebidas ou de bebidas que estejam associadas 

a vantagens para a saúde e a rendimento atlético superior de indivíduos 

fisicamente activos, a partir do pressuposto básico que releva da prevenção da 

desidratação, é uma área de pesquisa interessante e promissora. Existe a 

necessidade de aprofundamento do conhecimento actual acerca do contributo 

das bebidas desportivas e da sua composição na maximização do desempenho 

desportivo e no atraso do advento da fadiga. 
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Introdução 
A saúde e o aperfeiçoamento no desempenho da actividade física têm 

suscitado, sobretudo nestes últimos anos, um interesse crescente por 

parte dos especialistas do desporto que alertam para os perigos da 

desidratação e para a necessidade da reposição de líquidos e 

electrólitos no decurso do esforço físico (American College of Sports 

Medicine, 2007).  

A reposição hídrica através do consumo de fluí

de hidratação dos desportistas, promovendo as melhores condições 

para o desempenho na actividade física e evitando efeitos nefastos 

para a saúde (American College of Sports Medicine, 2007). A 

monitorização do estado de hidratação é um p

importante na consecução do objectivo de maximizar a performance, 

durante o treino e a competição. É importante que as equipas 

desportivas desenvolvam e implementem protocolos de hidratação 

baseados na avaliação através de métodos expeditos e a

Os dados obtidos pela avaliação permitirão orientar e maximizar a 

performance dos atletas e minimizar a desidratação e o calor, 

reduzindo assim os riscos para a saúde (American College of Sports 

Medicine, 2007). Alguns estudos demonstraram que

a perda de água, mais significativa será a redução da capacidade física. 

Mesmo a desidratação parcial prejudica o desempenho na actividade 

física (SCAN dietetic practice group, 2006). A desidratação provocada 

pelo exercício tem maior influência na diminuição da capacidade de 

trabalho por: (i) afectar o sistema de transporte de oxigénio, (ii) 

acentuar a depleção das reservas de glicogénio muscular e (iii) afectar 
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para a saúde (American College of Sports Medicine, 2007). A 
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importante na consecução do objectivo de maximizar a performance, 

durante o treino e a competição. É importante que as equipas 

desportivas desenvolvam e implementem protocolos de hidratação 

baseados na avaliação através de métodos expeditos e actualizados. 

Os dados obtidos pela avaliação permitirão orientar e maximizar a 

performance dos atletas e minimizar a desidratação e o calor, 

reduzindo assim os riscos para a saúde (American College of Sports 

Medicine, 2007). Alguns estudos demonstraram que quanto maior for 

a perda de água, mais significativa será a redução da capacidade física. 

Mesmo a desidratação parcial prejudica o desempenho na actividade 

física (SCAN dietetic practice group, 2006). A desidratação provocada 

uência na diminuição da capacidade de 

trabalho por: (i) afectar o sistema de transporte de oxigénio, (ii) 

acentuar a depleção das reservas de glicogénio muscular e (iii) afectar 
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os níveis de distribuição de água e de electrólitos intracelulares. A 

desidratação será mais acentuada quando, ao stresse induzido pela 

intensidade e duração do exercício, se junta a agressão térmica. Esta 

acentua-se a partir de uma perda hídrica correspondente a 2% do peso 

corporal, enquanto uma perda de 10% ameaça o colapso circul

Estudos efectuados nesta área (Serge, 2004) evidenciam que a 

ingestão de líquidos é necessária para minimizar os efeitos da 

desidratação, mesmo antes da sensação de sede. Esta é muitas vezes 

incorrectamente usada como indicador do grau da desidrata

sensação de sede está atrasada em relação ao estado de desidratação.

A prevenção destas situações anómalas é conseguida com a ingestão 

de bebidas equilibradas durante o esforço e com uma organização 

criteriosa do treino e das competições (Shirreffs

College of Sports Medicine fornece uma orientação com respeito à 

reposição de líquidos e electrólitos. Recomenda a reposição adequada 

de líquidos para a manutenção da hidratação antes, durante e depois 

da actividade física.  

O presente artigo pretende reflectir e consciencializar para a 

importância da composição nutricional e energética das bebidas na 

hidratação no decurso da actividade física. Inclui uma pequena 

reflexão com base em depoimentos de atletas de alta competição das 

modalidades de voleibol, andebol e canoagem da Região Autónoma da 

Madeira. 

Efeitos da actividade física 

Importância dos glúcidos 
A actividade física é uma circunstância detonadora da rápida 

mobilização e redistribuição energética para a execução do trabalho 

muscular (Brouns, 1997). A realização das funções orgânicas é 

efectuada na dependência da energia proveniente do metabolismo 

dos nutrientes ingeridos na alimentação. As fontes de substrato para o 

processo aeróbio de produção de energia são essencialmente os 
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, 2004) evidenciam que a 

ingestão de líquidos é necessária para minimizar os efeitos da 

desidratação, mesmo antes da sensação de sede. Esta é muitas vezes 

incorrectamente usada como indicador do grau da desidratação, pois a 

sensação de sede está atrasada em relação ao estado de desidratação. 

A prevenção destas situações anómalas é conseguida com a ingestão 

de bebidas equilibradas durante o esforço e com uma organização 

effs, 2004). O American 
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lidades de voleibol, andebol e canoagem da Região Autónoma da 
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mobilização e redistribuição energética para a execução do trabalho 

scular (Brouns, 1997). A realização das funções orgânicas é 
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glúcidos e as gorduras constituintes dos alimentos. A contribuição 

ponderada de cada tipo de nutriente dependente de diversos factores 

como a intensidade e duração da actividade física, o estado físico e 

nutricional do indivíduo bem como o seu nível de tre

practice group, 2006). Em actividades físicas de intensidade moderada 

ou leve os principais fornecedores de energia são os ácidos gordos. No 

entanto, à medida que a intensidade vai aumentando, o organismo 

começa a utilizar gradualmente uma maior porção de glúcidos. Em 

actividades muito intensas, os lípidos praticamente não são utilizados 

como fonte energética (Milhard-Stafford, 2005). 

A mobilização dos lípidos, durante a prática de exercício físico, não 

coloca problemas ao organismo, dada a dimensão significativa das 

reservas corporais. Temos energia acumulada sob a forma de lípidos 

que chegaria para realizar várias maratonas seguidas. Por isso, estes 

não serão preocupação a merecer análise profunda neste artigo. Pelo 

contrário, a dimensão reduzida das reservas corporais de glúcidos, 

coloca problemas que urge resolver com o aporte sistemático antes, 

durante e após o exercício físico (Milhard-Stafford, 2005). 

Os glúcidos absorvidos no processo digestivo são transformados em 

glicose, que pode ser utilizada imediatamente ou armazenada no 

fígado e nos músculos sob forma de glicogénio (polissacarídeo de 

reserva), para uso posterior. As reservas no fígado são fundamentais 

para garantir o nível normal de glicose sanguínea. O processo de 

degradação energética duma molécula de glicose denomina

glicólise. A activação da glicólise anaeróbia sucede no decorrer da 

actividade física utilizando sempre o glicogénio muscular nos primeiros 

momentos do exercício (Burke, 2004). Um dos produtos da glicólise 

ácido pirúvico que após se transformar em Acetil CoA entra nas 

mitocôndrias onde, seguindo uma via aeróbia, vai permitir a formação 

de ATP tendo como produtos finais a água e o dióxido de carbono. No 

entanto, a partir da saturação desta via verifica

sarcoplasmática de ácido pirúvico o qual, seguindo uma via, catabólica 

anaeróbia, redunda na formação e acumulação acrescida de ácido 

láctico e este dissocia-se rapidamente no protão lactato (
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de ATP tendo como produtos finais a água e o dióxido de carbono. No 

entanto, a partir da saturação desta via verifica-se uma acumulação 

sarcoplasmática de ácido pirúvico o qual, seguindo uma via, catabólica 

anaeróbia, redunda na formação e acumulação acrescida de ácido 

se rapidamente no protão lactato (-) e no 
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hidrogenião (H+). A excessiva acumulação dos hidrogeniões induz uma 

situação sistémica de acidose, que a nível muscular se reflecte na 

afectação dos mecanismos de contracção (SCAN dietetic practice 

group, 2006). 

Paralelamente ao gasto de glicose, armazenada a nível intramuscular 

sob a forma de glicogénio, ocorre uma forte mobilização da glicose 

sanguínea que funciona como via de suporte da glicólise muscular. 

Assim, o consumo de glúcidos antes, durante e depois da actividade 

física ajuda a manter os níveis de glicose sanguínea e atenuar a 

depleção das reservas de glicogénio muscular (Milhard

Estudos recentes (Hopkins, 2007), demonstram a melhoria no 

desempenho físico pela ingestão da quantidade de glúcidos 

provenientes de bebidas específicas para desportistas, ajudando assim 

a manter os níveis de glicose e reduzir as taxas de oxidação das 

reservas endógenas de glúcidos. Os glúcidos usados nas bebidas para 

desportistas são a glicose, frutose, sacarose e as maltodextrinas.

Importância da hidratação 
O corpo humano é constituído por cerca de 70% de água que 

desempenha funções fundamentais no organismo, permitindo o seu 

bom funcionamento, preservação das funções fisiológicas, transporte 

de nutrientes e regulação da temperatura corporal. Uma hidratação 

apropriada permite que o organismo funcione adequadamente 

(Shirreffs, 2004). 

Durante a actividade física, as perdas de água aumentam devido à 

necessidade de evacuação do calor produzido pelo trabalho muscular, 

sendo a transpiração o mecanismo mais importante na regulação 

térmica do organismo. A perda de água diária normal é cerca de 

litros que pode aumentar de 5 a 10 litros com a actividade física 

intensa e prolongada e em condições de clima seco e quente (Dugas, 

2006). 

As perdas hídricas durante a actividade física, dependem da 

intensidade e da duração do esforço, da temperatura do meio 
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Paralelamente ao gasto de glicose, armazenada a nível intramuscular 

licogénio, ocorre uma forte mobilização da glicose 

sanguínea que funciona como via de suporte da glicólise muscular. 

Assim, o consumo de glúcidos antes, durante e depois da actividade 

física ajuda a manter os níveis de glicose sanguínea e atenuar a 

o das reservas de glicogénio muscular (Milhard-Stafford, 2005). 

Estudos recentes (Hopkins, 2007), demonstram a melhoria no 

desempenho físico pela ingestão da quantidade de glúcidos 

provenientes de bebidas específicas para desportistas, ajudando assim 

ter os níveis de glicose e reduzir as taxas de oxidação das 

reservas endógenas de glúcidos. Os glúcidos usados nas bebidas para 

desportistas são a glicose, frutose, sacarose e as maltodextrinas. 

cerca de 70% de água que 

desempenha funções fundamentais no organismo, permitindo o seu 

bom funcionamento, preservação das funções fisiológicas, transporte 

de nutrientes e regulação da temperatura corporal. Uma hidratação 

funcione adequadamente 

Durante a actividade física, as perdas de água aumentam devido à 

necessidade de evacuação do calor produzido pelo trabalho muscular, 

sendo a transpiração o mecanismo mais importante na regulação 

mo. A perda de água diária normal é cerca de 2.5 

litros que pode aumentar de 5 a 10 litros com a actividade física 

intensa e prolongada e em condições de clima seco e quente (Dugas, 

As perdas hídricas durante a actividade física, dependem da 

dade e da duração do esforço, da temperatura do meio 
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envolvente, do nível de condição física do indivíduo, e da adaptação à 

actividade física no calor e do tipo e quantidade de vestuário (Brouns

1997).  

Características individuais, como o peso corporal, a

genética, o ambiente e a eficiência metabólica, influenciarão os 

padrões de suor para uma dada actividade. Consequentemente, 

existirá uma grande variedade de padrões de suor e no total de suor 

entre indivíduos nas mesmas actividades e em alg

dia. A título de exemplo, podem-se mencionar os corredores de 

maratona de elite, cujos padrões de sudação diferem dos corredores 

amadores que chegam à meta entre os últimos. Salienta

atleta adaptado às condições climatéricas apresenta uma perda de 

suor e electrolítica menor, quando comparado com um atleta ainda 

inadaptado. Nos jogadores de futebol, os padrões de suor variam de 

acordo com as posições e estilo do jogo (e.x. futebol americano), assim 

como o tempo total dispendido em campo. As diferenças individuais 

de sudação, as diferentes modalidades desportivas e estações 

climáticas, demonstram a dificuldade de promover uma uniformidade 

nas recomendações (American College of Sports Medicine, 2007). 

O principal mecanismo de libertação do calor durante a actividade 

física prolongada consiste na evaporação pela transpiração da água 

chegada à pele (Serge, 2004). A intensificação e o prolongamento da 

actividade física aliada muitas vezes a temperaturas muito elevadas e à 

ausência de aporte hídrico poderão levar a situações graves de 

desidratação, provocando alterações fisiológicas críticas, que podem 

inclusive levar à morte (Brouns, 1997). A regulação da temperatura 

corporal recorre às reservas hídricas - extra e intracelular, pois a 

produzida durante a glicólise, não é suficiente para compensar as 

perdas. A perda de água pelo suor provoca um aumento da 

osmolaridade intracelular, contrariada por vários mecanismos que são 

ineficazes quando a sudação é muito grande (International Sc

Consensus, 1996). Numa situação de desidratação intensa, o líquido 

intersticial fica hipertónico em relação ao interior da célula e 

consequentemente provocará a passagem da água do interior da 
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envolvente, do nível de condição física do indivíduo, e da adaptação à 

uantidade de vestuário (Brouns, 

Características individuais, como o peso corporal, a predisposição 

genética, o ambiente e a eficiência metabólica, influenciarão os 

padrões de suor para uma dada actividade. Consequentemente, 

existirá uma grande variedade de padrões de suor e no total de suor 

entre indivíduos nas mesmas actividades e em alguns casos, no mesmo 

se mencionar os corredores de 

maratona de elite, cujos padrões de sudação diferem dos corredores 

amadores que chegam à meta entre os últimos. Salienta-se que um 

presenta uma perda de 

suor e electrolítica menor, quando comparado com um atleta ainda 

inadaptado. Nos jogadores de futebol, os padrões de suor variam de 

acordo com as posições e estilo do jogo (e.x. futebol americano), assim 

em campo. As diferenças individuais 

de sudação, as diferentes modalidades desportivas e estações 

climáticas, demonstram a dificuldade de promover uma uniformidade 

nas recomendações (American College of Sports Medicine, 2007).  

rtação do calor durante a actividade 

física prolongada consiste na evaporação pela transpiração da água 

2004). A intensificação e o prolongamento da 

actividade física aliada muitas vezes a temperaturas muito elevadas e à 

aporte hídrico poderão levar a situações graves de 

desidratação, provocando alterações fisiológicas críticas, que podem 

inclusive levar à morte (Brouns, 1997). A regulação da temperatura 

extra e intracelular, pois a água 

produzida durante a glicólise, não é suficiente para compensar as 

perdas. A perda de água pelo suor provoca um aumento da 

osmolaridade intracelular, contrariada por vários mecanismos que são 

ineficazes quando a sudação é muito grande (International Scientific 

Consensus, 1996). Numa situação de desidratação intensa, o líquido 

intersticial fica hipertónico em relação ao interior da célula e 

consequentemente provocará a passagem da água do interior da 
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célula para o exterior, no sentido de manter o equilíb

(Oppliger, 2005). Para a manutenção do equilí

intracelular, a água passa do sangue para as células aumentando assim 

a concentração de electrólitos no plasma sanguíneo (International 

Scientific Consensus, 1996). A redução do volume 

diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo e pele. Previsivelmente, 

a transpiração é suprimida, de modo a manter o elevado volume 

sanguíneo exigido pelos músculos em exercício originando assim 

choque térmico por um aumento exagerado de temperatura corporal 

(Encyclopaedia of Sports Medicine IOC Medical Commission 

Publication, 2000). É de salientar que a elevação da concentração de 

electrólitos no sangue provocará arritmias cardíacas, podendo causar 

fibrilação ventricular, colapso cardíaco e mesmo 

(Patel, 2007; SCAN dietetic practice group, 2006). De uma forma 

sucinta, a desidratação pode provocar aumento da temperatura 

corporal e da frequência cardíaca, enquanto

sistólico, o rendimento da actividade física e a transpiração. Uma 

hidratação desadequada pode também causar náuseas, cãibras e 

debilidade do sistema imunitário (Angus Whitfield, 2006). Estudos 

evidenciaram que a ingestão de fluídos por atletas antes, durante e 

depois do exercício, induz a redução da temperatura interna, assim 

como padrões cardíacos menos stressantes, quando comparados com 

atletas que não ingerirem fluidos (American College of 

Medicine, 2007; Oppliger, 2002). 

Durante o esforço prolongado é muito mais importante restabelec

equilíbrio hídrico do que o mineral, visto que a água perdida pelo suor 

tem de ser forçosamente reposta de modo a permitir a diluição do 

líquido extracelular. No entanto, a perda hídrica está sempre associada 

às perdas de sódio e de potássio, o que vai provocar a fadiga muscular 

e o aparecimento de cãibras (American College of Sports Medicine, 

2007). Importa também referir que em indivíduos que treinem 

diariamente, com intensidade, por períodos prolongados e em 

condições climáticas extremas, acentua-se a redução dos sais minerais, 

que têm de ser repostos por uma alimentação adequada e/ou com 

líquidos adequados para a rehidratação (Shirreffs, 2004). Os 
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célula para o exterior, no sentido de manter o equilíbrio osmótico 

05). Para a manutenção do equilíbro osmótico 

intracelular, a água passa do sangue para as células aumentando assim 

a concentração de electrólitos no plasma sanguíneo (International 

Scientific Consensus, 1996). A redução do volume sanguíneo provoca a 

diminuição do fluxo sanguíneo para o músculo e pele. Previsivelmente, 

a transpiração é suprimida, de modo a manter o elevado volume 

sanguíneo exigido pelos músculos em exercício originando assim 

e temperatura corporal 

(Encyclopaedia of Sports Medicine IOC Medical Commission 

Publication, 2000). É de salientar que a elevação da concentração de 

electrólitos no sangue provocará arritmias cardíacas, podendo causar 

co e mesmo in extremis a morte 

(Patel, 2007; SCAN dietetic practice group, 2006). De uma forma 

sucinta, a desidratação pode provocar aumento da temperatura 

enquanto diminui o volume 

ísica e a transpiração. Uma 

hidratação desadequada pode também causar náuseas, cãibras e 

debilidade do sistema imunitário (Angus Whitfield, 2006). Estudos 

dos por atletas antes, durante e 

ção da temperatura interna, assim 

como padrões cardíacos menos stressantes, quando comparados com 

atletas que não ingerirem fluidos (American College of Sports 

Durante o esforço prolongado é muito mais importante restabelecer o 

equilíbrio hídrico do que o mineral, visto que a água perdida pelo suor 

tem de ser forçosamente reposta de modo a permitir a diluição do 

líquido extracelular. No entanto, a perda hídrica está sempre associada 

i provocar a fadiga muscular 

e o aparecimento de cãibras (American College of Sports Medicine, 

2007). Importa também referir que em indivíduos que treinem 

diariamente, com intensidade, por períodos prolongados e em 

a redução dos sais minerais, 

que têm de ser repostos por uma alimentação adequada e/ou com 

líquidos adequados para a rehidratação (Shirreffs, 2004). Os 
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electrólitos são responsáveis por três importantes funções corporais: 

intervenientes essenciais para o metabolismo humano, controlo do 

transporte da água entre os compartimentos corporais e manutenção 

do balanço ácido-base, necessário para o normal funcionamento 

celular (Encyclopaedia of Sports Medicine IOC Medical Commission 

Publication, 2000).  

Diferentes organismos, comités e sociedades científicas como a 

American College of Sports Medicine, National Athletic Trainers 

Association, American Dietetic Association e International Federation 

of Sports Medicine, recomendam a reposição de fluí

electrólitos no decurso da actividade física de forma a prevenir a 

desidratação. 

Uma hidratação adequada antes da actividade física concorre para 

uma óptima resposta fisiológica com efeitos positivos 

desportivo (Burke, 2006). 

Considerações sobre aspectos fisiológicos e 

gastrointestinais 
Os participantes em eventos desportivos prolongados sofrem 

frequentemente de distúrbios gastrointestinais: vontade de defecar, 

diarreia, náuseas e vómitos. A actividade física induz distúrbios 

gastrointestinais, alterando a motilidade do sistema digestivo 

(Nieuwenhoven, 2004). 

Os resultados da investigação sobre bebidas para desportistas, os 

efeitos do tipo e da concentração de glúcidos e da composição de 

eletrólitos, assim como a influência do volume e a densidade no 

esvaziamento gástrico e da osmolaridade na sua absorção intestinal, 

mostram que: 

- a reposição da perda de fluidos é limitada pelo esvaziamento gástrico 

e absorção intestinal (Gant, 2007); 
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electrólitos são responsáveis por três importantes funções corporais: 

metabolismo humano, controlo do 

transporte da água entre os compartimentos corporais e manutenção 

base, necessário para o normal funcionamento 

celular (Encyclopaedia of Sports Medicine IOC Medical Commission 

organismos, comités e sociedades científicas como a 

American College of Sports Medicine, National Athletic Trainers 

Association, American Dietetic Association e International Federation 

, recomendam a reposição de fluídos e de 

os no decurso da actividade física de forma a prevenir a 

Uma hidratação adequada antes da actividade física concorre para 

uma óptima resposta fisiológica com efeitos positivos no desempenho 

os fisiológicos e 

Os participantes em eventos desportivos prolongados sofrem 

frequentemente de distúrbios gastrointestinais: vontade de defecar, 

diarreia, náuseas e vómitos. A actividade física induz distúrbios 

o a motilidade do sistema digestivo 

Os resultados da investigação sobre bebidas para desportistas, os 

efeitos do tipo e da concentração de glúcidos e da composição de 

eletrólitos, assim como a influência do volume e a densidade no 

aziamento gástrico e da osmolaridade na sua absorção intestinal, 

a reposição da perda de fluidos é limitada pelo esvaziamento gástrico 
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- o esvaziamento gástrico é estimulado pela distensão do estômago, 

sendo aconselhável a utilização de bebidas ligei

(Coombes, 2000);  

- a absorção do fluido no intestino delgado depende do segmento 

(Milhard-Stafford, 2005);  

- a absorção de glucose é realizada num processo activo (dependente 

do sódio e da frutose) pelo mecanismo de difusão facilitada 

(International Scientific Consensus, 1996); 

- na ausência de outros glúcidos, é possível exceder a capacidade de 

absorção da frutose e obter-se um esvaziamento 

(Coombes, 2000); 

- quando a frutose é ingerida em iguais quantidades à glucose ou à 

sacarose, a sua absorção depende da dose (International Scientific 

Consensus, 1996); 

- a glucose e a frutose são ambas absorvidas em concentrações 

elevadas quando comparadas com a glucose isolada, mas

moderada absorção de água (maior osmolaridade) e pouca absorção 

de sódio (Coombes, 2000); 

- a sacarose e maltodextrinas podem ser utilizados, sem afectar a 

absorção da glicose e da água (Wallis, 2005);  

- a mistura de glúcidos é recomendada para 

(Vallier, 2005); 

- soluções contendo sacarose e glucose têm demonstrado estar 

associadas com uma elevada absorção de água e glucose, mas com a 

absorção de quantidades moderadas de sódio (Coombes, 2000);

- quantidades pequenas de sódio adicionadas a bebidas desportivas 

tem um efeito mínimo na absorção intestinal de água

glucose (Dugas, 2006); 
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o esvaziamento gástrico é estimulado pela distensão do estômago, 

do aconselhável a utilização de bebidas ligeiramente carbonatadas 

a absorção do fluido no intestino delgado depende do segmento 

a absorção de glucose é realizada num processo activo (dependente 

frutose) pelo mecanismo de difusão facilitada 

na ausência de outros glúcidos, é possível exceder a capacidade de 

se um esvaziamento gástrico mais rápido 

frutose é ingerida em iguais quantidades à glucose ou à 

sacarose, a sua absorção depende da dose (International Scientific 

a glucose e a frutose são ambas absorvidas em concentrações 

elevadas quando comparadas com a glucose isolada, mas com uma 

osmolaridade) e pouca absorção 

a sacarose e maltodextrinas podem ser utilizados, sem afectar a 

a mistura de glúcidos é recomendada para maximizar a absorção 

soluções contendo sacarose e glucose têm demonstrado estar 

associadas com uma elevada absorção de água e glucose, mas com a 

absorção de quantidades moderadas de sódio (Coombes, 2000); 

dicionadas a bebidas desportivas 

tem um efeito mínimo na absorção intestinal de água, de sódio e de 
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- a concentração  de glúcidos no lúmen do intestino é determinada 

pela concentração de glúcidos das bebidas desportivas e pelo resídu

da última refeição (Coombes, 2000); 

- a absorção do fluido parece aumentar quando comparado com a 

ingestão de água isolada, mas não é significativamente alterada pela 

concentração de soluções isocalóricas de glúcidos e amido supe

a 8% (Milhard-Stafford, 2005); 

- as concentrações superiores a 10% de glucose ou frutose 2 a 3% 

podem originar perturbação gastrointestinal e diminui

água (Vallier, 2005); 

- as soluções hipertónicas para o plasma humano (maior

mOsm/Kg) estimulam menos a absorção da água e a sua maior 

secreção dentro do lúmen gastrointestinal, resultando numa po

desidratação (Coombes, 2000);  

- as soluções hipotónicas e isotónicas (menor

promovem a absorção da água (Milhard-Stafford

Actualmente avaliam-se as bebidas tendo em atenção estes princípios 

fisiológicos/gastrointestinais para maximizar a eficiência das mesmas 

quando utilizadas por indivíduos fisicamente activos.

Composição de bebidas na actividade física
A produção e a venda de bebidas para consumo no decurso da 

actividade física tem-se desenvolvido ao longo dos últimos anos. A 

proliferação crescente de vários produtos rotulados como benéficos, 

muitas vezes pouco credíveis e com variações no tipo e quantidade de 

glúcidos e eletrólitos, tem exigido um maior investimento na pesquisa 

científica.  

As bebidas adequadas para o desporto deveriam: (i) prevenir a 

desidratação; (ii) disponibilizar glúcidos como reserva de energia; (iii) 
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a concentração  de glúcidos no lúmen do intestino é determinada 

pela concentração de glúcidos das bebidas desportivas e pelo resíduo 

a absorção do fluido parece aumentar quando comparado com a 

ingestão de água isolada, mas não é significativamente alterada pela 

concentração de soluções isocalóricas de glúcidos e amido superiores 

as concentrações superiores a 10% de glucose ou frutose 2 a 3% 

podem originar perturbação gastrointestinal e diminuir a absorção de 

o plasma humano (maior 280 

bsorção da água e a sua maior 

secreção dentro do lúmen gastrointestinal, resultando numa potencial 

ções hipotónicas e isotónicas (menor 280 mOsm/kg) 

Stafford, 2005). 

se as bebidas tendo em atenção estes princípios 

fisiológicos/gastrointestinais para maximizar a eficiência das mesmas 

quando utilizadas por indivíduos fisicamente activos. 

Composição de bebidas na actividade física 
ra consumo no decurso da 

se desenvolvido ao longo dos últimos anos. A 

proliferação crescente de vários produtos rotulados como benéficos, 

muitas vezes pouco credíveis e com variações no tipo e quantidade de 

exigido um maior investimento na pesquisa 

As bebidas adequadas para o desporto deveriam: (i) prevenir a 

desidratação; (ii) disponibilizar glúcidos como reserva de energia; (iii) 
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fornecer electrólitos para repor as perdas e (iv) ter uma elevad

palatabilidade (Shirreffs, 2005).  

Desde 1970 que se realizam estudos acerca da importânci

de uma solução de líquidos com glúcidos/electrólitos, suficientes para 

prevenir o distúrbio homeostático e potenciar o desempenho 

desportivo a alto nível (Coombes, 2000). O eventual benefício 

aportado pelas bebidas para desportistas quando comparadas com a 

água depende do modo como os componentes do fluido entram no 

sistema vascular e da rapidez do seu transporte. Além do mais, está 

condicionado pelos seguintes factores: (i) quantidade de bebida 

ingerida; (ii) tempo do esvaziamento gástrico; (iii) tempo de absorção 

intestinal; (iv) atenuação da oxidação dos glúcidos endógenos 

(American College of Sports Medicine, 2007).  

Num estudo comparativo entre quatro bebidas comerciais a propósito 

da sua contribuição para a manutenção hídrica e balanço electrolítico 

e mineral depois do exercíco, apenas a Gatorade repôs o nível de 

hidratação em 4 horas (Shirreffs, 2007). Contudo, o consumo de 

bebidas desportivas é maior do que o de água, sugerindo que aquelas 

são mais apelativas para os participantes em eventos desportivos. 

Ainda de acordo com outros estudos efectuados, o volume e a 

frequência do consumo voluntário de fluidos pelos atletas é afectado 

pela temperatura, pelo sabor, pelo aroma e aparência das bebidas 

(Shirreffs, 2007). Na formulação das bebidas, é necessário equilibrar a 

quantidade e qualidade dos glúcidos com a palatibilidade da bebida. 

São adicionados também às bebidas pequenas quantidades de 

electrólitos, geralmente sódio, potássio e cloro, 

palatibilidade e manter o balanço fluído/electrólitos (Shirreffs

Quando comparado com o consumo de água isolada, consumir uma 

quantidade adequada de água com sal durante a actividade física, 

aumenta o consumo voluntário de fluídos, mantém o volume 

plasmático e extracelular; e reduz as perdas de urina e o declínio da 

concentração sanguínea de sódio (Murray, 2007). O American College 

of Sports Medicine, aconselha a inclusão de sódio, de modo a pr
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fornecer electrólitos para repor as perdas e (iv) ter uma elevada 

Desde 1970 que se realizam estudos acerca da importância da água ou 

líquidos com glúcidos/electrólitos, suficientes para 

prevenir o distúrbio homeostático e potenciar o desempenho 

el (Coombes, 2000). O eventual benefício 

aportado pelas bebidas para desportistas quando comparadas com a 

água depende do modo como os componentes do fluido entram no 

sistema vascular e da rapidez do seu transporte. Além do mais, está 

guintes factores: (i) quantidade de bebida 

ingerida; (ii) tempo do esvaziamento gástrico; (iii) tempo de absorção 

intestinal; (iv) atenuação da oxidação dos glúcidos endógenos 

o bebidas comerciais a propósito 

da sua contribuição para a manutenção hídrica e balanço electrolítico 

e mineral depois do exercíco, apenas a Gatorade repôs o nível de 

). Contudo, o consumo de 

or do que o de água, sugerindo que aquelas 

são mais apelativas para os participantes em eventos desportivos. 

Ainda de acordo com outros estudos efectuados, o volume e a 

frequência do consumo voluntário de fluidos pelos atletas é afectado 

pelo sabor, pelo aroma e aparência das bebidas 

). Na formulação das bebidas, é necessário equilibrar a 

quantidade e qualidade dos glúcidos com a palatibilidade da bebida. 

São adicionados também às bebidas pequenas quantidades de 

s, geralmente sódio, potássio e cloro, para promover a 

do/electrólitos (Shirreffs, 2004).  

Quando comparado com o consumo de água isolada, consumir uma 

quantidade adequada de água com sal durante a actividade física, 

dos, mantém o volume 

plasmático e extracelular; e reduz as perdas de urina e o declínio da 

, 2007). O American College 

of Sports Medicine, aconselha a inclusão de sódio, de modo a prevenir 
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a hiponatriemia, que pode surgir durante a actividade física 

prolongada. 

O potássio é um mineral essencial para o organismo já que é 

determinante quer no processo de contracção do miocárdio quer para 

manter a integridade das células em geral. Este e

pressão sanguínea, para além de manter o equilíbrio hídrico no corpo. 

A prática de exercícios físicos intensos aumenta as exigências de 

potássio, essencial para produção da enzima piruvato cínase, que é 

vital para o metabolismo energético (Shirreffs

utilizado na contracção muscular, proporcionalmente à quantidade, 

intensidade e duração das contracções e é eliminado através do suor. 

Quanto maior for a perda do potássio, mais estimulado fica o 

organismo para armazená-lo, podendo ocorrer o risco de deficiência 

de potássio para a contracção muscular, cujo sintoma c

cãibras (Brouns, 1997). No entanto, a sua suplementação nas bebidas 

não é necessária, quando a alimentação compensa as perdas, pois a 

quantidade perdida no suor não é significativa (American College of 

Sports Medicine, 2007).  

A suplementação de magnésio, de cloreto e de cálcio tem sido referida 

como benéfica, quando estes são adicionados a bebidas para ingestão 

no decurso da actividade física (Shirreffs, 2004). As perdas destes 

electrólitos não são significativas e normalmente são utilizados apenas 

para prevenção de deficiências quando adicionados a bebidas para 

desportistas. Considera-se desnecessária a inclusão de outros minerais 

nas bebidas, pois são aportados normalmente através de uma dieta 

equilibrada (SCAN dietetic practice group, 2006). 

As bebidas podem ser classificadas, consoante a sua concentração em 

glúcidos, em isotónicas (quando contêm de 6 a 8% de glúcidos), 

hipotónicas (quando a sua concentração é inferior) e hipertónicas 

(quando a sua concentração é superior a este intervalo de valores). De 

uma forma geral é referido que as bebidas adequadas para 

desportistas necessitam conter uma concentração aproximadamente 

de 0.12% de sódio e de 6-8% de glúcidos (Hopkins

com elevada concentração de glúcidos, são indicadas normalmente 
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a hiponatriemia, que pode surgir durante a actividade física 

O potássio é um mineral essencial para o organismo já que é 

determinante quer no processo de contracção do miocárdio quer para 

manter a integridade das células em geral. Este evita o aumento da 

pressão sanguínea, para além de manter o equilíbrio hídrico no corpo. 

A prática de exercícios físicos intensos aumenta as exigências de 

potássio, essencial para produção da enzima piruvato cínase, que é 

(Shirreffs, 2004). O potássio é 

utilizado na contracção muscular, proporcionalmente à quantidade, 

intensidade e duração das contracções e é eliminado através do suor. 

Quanto maior for a perda do potássio, mais estimulado fica o 

podendo ocorrer o risco de deficiência 

de potássio para a contracção muscular, cujo sintoma clássico são as 

, 1997). No entanto, a sua suplementação nas bebidas 

não é necessária, quando a alimentação compensa as perdas, pois a 

rdida no suor não é significativa (American College of 

A suplementação de magnésio, de cloreto e de cálcio tem sido referida 

como benéfica, quando estes são adicionados a bebidas para ingestão 

, 2004). As perdas destes 

electrólitos não são significativas e normalmente são utilizados apenas 

para prevenção de deficiências quando adicionados a bebidas para 

se desnecessária a inclusão de outros minerais 

são aportados normalmente através de uma dieta 

equilibrada (SCAN dietetic practice group, 2006).  

As bebidas podem ser classificadas, consoante a sua concentração em 

glúcidos, em isotónicas (quando contêm de 6 a 8% de glúcidos), 

oncentração é inferior) e hipertónicas 

(quando a sua concentração é superior a este intervalo de valores). De 

uma forma geral é referido que as bebidas adequadas para 

desportistas necessitam conter uma concentração aproximadamente 

8% de glúcidos (Hopkins, 2006). As bebidas 

com elevada concentração de glúcidos, são indicadas normalmente 
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para o consumo antes e durante a actividade física. No entanto, as de 

baixa concentração são as mais populares e serão o foco desta revisão 

(Encyclopaedia of Sports Medicine IOC Medical Commission 

Publication, 2000). A Tabela 1 (Coombes, 2000) apresenta a 

composição nutricional de bebidas desportivas disponíveis em 

Portugal.  

Tabela 1 – Composição nutricional de algumas bebidas comerciais disponíveis e
Portugal. 

Composição 
Nutricional 

Gatorade Isostar 

Energia (Kcal/250ml) 50 70 
Sódio (mg/250ml) 110 110 
Potássio (mg/250ml) 30 45 
Cloreto (mg/250ml) 8 8 
Osmolaridade 
(mOsm/kg) 

378 280 

Glúcidos (%) 5.6 6.8 
Açúcares (g/250ml) 14 --- 
Vitaminas --- C, E, β caroteno
Tipo de glúcidos Sacarose (38%), 

glucose (34%), 
frutose (2%), 
maltodextrinas 
(8%) 

--- 

 

As bebidas descritas na Tabela 1 contêm entre 6 a 8% de glúcidos, mas 

com uma considerável variação na combinação do tipo destes 

nutrientes. A presença de mais do que um tipo de glúcidos, estimula os 

diferentes tipos de transporte necessários. Relativament

osmolaridade, a Gatorade é uma bebida hipertónica e a Isostar 

isotónica.  

Actualmente, verifica-se a inclusão privilegiada de polímeros de glicose 

nas bebidas, com a finalidade de aumentar o conteúdo de glúcid

sem elevar a osmolaridade. No passado, as bebidas eram hipertónicas 

em relação ao plasma, devido à adição de glúcidos simples e de 

electrólitos, o que prejudicava a performance (Murray

Podemos observar na Tabela 1 que as 3 bebidas analisadas 

apresentam valores diferentes para o sódio e o 
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para o consumo antes e durante a actividade física. No entanto, as de 

baixa concentração são as mais populares e serão o foco desta revisão 

aedia of Sports Medicine IOC Medical Commission 

, 2000) apresenta a 

composição nutricional de bebidas desportivas disponíveis em 

Composição nutricional de algumas bebidas comerciais disponíveis em 

Powerade 

70 
70 
30 
--- 
--- 

7.6 
15 

caroteno --- 
↑ frutose de 
xarope de 
milho, 
maltodextrinas 

As bebidas descritas na Tabela 1 contêm entre 6 a 8% de glúcidos, mas 

com uma considerável variação na combinação do tipo destes 

nutrientes. A presença de mais do que um tipo de glúcidos, estimula os 

diferentes tipos de transporte necessários. Relativamente ao valor da 

osmolaridade, a Gatorade é uma bebida hipertónica e a Isostar 

se a inclusão privilegiada de polímeros de glicose 

nas bebidas, com a finalidade de aumentar o conteúdo de glúcidos, 

passado, as bebidas eram hipertónicas 

em relação ao plasma, devido à adição de glúcidos simples e de 

judicava a performance (Murray, 2007).  

Podemos observar na Tabela 1 que as 3 bebidas analisadas 

e o potássio. É difícil de 
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determinar se as diferenças destes electrólitos nas bebidas podem ter 

significado fisiológico e performativo, porque a eficiência na reposição 

das perdas devido à actividade física, depende das perdas individuais 

em electrólitos e da adaptação do sujeito à bebida. Contudo, pode ser 

consumida uma solução de electrólitos diluídos durante a actividade 

física, sem o risco de induzir o desequilíbrio

(Coombes, 2000). 

A inclusão de vitaminas nas formulações de bebidas é justificada pelas 

suas propriedades antioxidantes no combate às espécies reativas de 

oxigénio que são formados com o stresse metabólico e superior 

utilização do oxigénio durante a actividade física (SCAN dietetic 

practice group, 2006). A suplementação vitamínica e energética em 

indivíduos com uma alimentação variada é dispensável e pouco 

defendida pela comunidade científica. No entanto, quando 

adicionadas às bebidas, não apresentam desvantagens para os 

desportistas. 

O conteúdo em glúcidos e a osmolaridade nos refrigerantes e sumos é 

muito elevada. Quando estes são ingeridos no decurso da actividade 

física, levam a um atraso no esvaziamento gástrico e na absorção 

intestinal, sendo assim contraindicados para hidratação. Os sumos 

geralmente têm um conteúdo elevado de potássio e baixo em sódio e 

em água e quantidades elevadas de magnésio e 

Oliveira, 2006). Foi referido que uma mistura de sumo de maçã com 

água (50% de cada), contendo 55 g/l de glúcidos e uma osmolaridade 

de 350 mOsm/l causou a não absorção de água

(Brouns, 1997). 

O consumo de bebidas alcoólicas e/ou cafeinadas na actividade física 

está contra indicado, pois devido ao seu efeito diurético, aumentam o 

risco de desidratação (American College of Sports Medicine, 2007).
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determinar se as diferenças destes electrólitos nas bebidas podem ter 

significado fisiológico e performativo, porque a eficiência na reposição 

das perdas devido à actividade física, depende das perdas individuais 

trólitos e da adaptação do sujeito à bebida. Contudo, pode ser 

consumida uma solução de electrólitos diluídos durante a actividade 

física, sem o risco de induzir o desequilíbrio fluído/electrólitos 

e bebidas é justificada pelas 

suas propriedades antioxidantes no combate às espécies reativas de 

oxigénio que são formados com o stresse metabólico e superior 

utilização do oxigénio durante a actividade física (SCAN dietetic 

itamínica e energética em 

duos com uma alimentação variada é dispensável e pouco 

defendida pela comunidade científica. No entanto, quando 

adicionadas às bebidas, não apresentam desvantagens para os 

molaridade nos refrigerantes e sumos é 

muito elevada. Quando estes são ingeridos no decurso da actividade 

física, levam a um atraso no esvaziamento gástrico e na absorção 

intestinal, sendo assim contraindicados para hidratação. Os sumos 

onteúdo elevado de potássio e baixo em sódio e 

tidades elevadas de magnésio e de cálcio (Porto & 

, 2006). Foi referido que uma mistura de sumo de maçã com 

água (50% de cada), contendo 55 g/l de glúcidos e uma osmolaridade 

mOsm/l causou a não absorção de água ao nivel do intestino 

O consumo de bebidas alcoólicas e/ou cafeinadas na actividade física 

está contra indicado, pois devido ao seu efeito diurético, aumentam o 

Sports Medicine, 2007). 
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Avaliação de conhecimentos de atletas 

federados face ao consumo de bebidas na 

actividade física  
Dada a importância da reposição de fluídos e electrólitos no decurso 

da actividade física, bem como a sua composição nutricional e 

energética, surgiu a iniciativa de realizar entrevistas a alguns atletas de 

alta competição da RAM, de modo a obter testemunhos e a enriquecer 

a pesquisa desenvolvida neste artigo, procurando

dados obtidos, desenvolver uma reflexão crítica do

Os atletas federados disponíveis (Abril e Maio 2007) provieram de um 

grupo voleibol feminino – sénior (n=60), de andebol feminino 

(n=60) e  de canoagem – júnior (n=42) (Instituto do Desporto da 

Região Autónoma da Madeira, 2007).  

O inquérito aplicado foi preenchido pelos participantes, depois de uma 

breve apresentação e contextualização do projecto. Incluía dados 

pessoais, questões sobre o consumo de bebidas, conhecimentos, 

consumo e contributo das bebidas para a hidratação antes, du

depois de actividade física. 

Apesar de este projecto incluir apenas informação observacional, 

todos foram convidados a participar e informados sobre os 

procedimentos utilizados, tendo concordado voluntariamente, 

assinando um termo de consentimento informado. A privacidade e a 

confidencialidade das informações obtidas foram consideradas, de 

acordo com o preconizado na última revisão da Declaração de 

Helsínquia. 

Foram recolhidos 24 (14.8% de 162 inquéritos distribuídos) 

depoimentos de atletas de alta competição dos quais 5 (4 do sexo 

masculino e 1 do feminino) de Canoagem (11.9%), 14 (sexo feminino) 

de Andebol (23.3%) e 5 (sexo feminino) de Voleibol (

semanais de aproximadamente uma hora e meia 
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Avaliação de conhecimentos de atletas 

federados face ao consumo de bebidas na 

dos e electrólitos no decurso 

da actividade física, bem como a sua composição nutricional e 

rgética, surgiu a iniciativa de realizar entrevistas a alguns atletas de 

alta competição da RAM, de modo a obter testemunhos e a enriquecer 

a pesquisa desenvolvida neste artigo, procurando-se ainda, com os 

dados obtidos, desenvolver uma reflexão crítica dos resultados.  

Os atletas federados disponíveis (Abril e Maio 2007) provieram de um 

sénior (n=60), de andebol feminino - sénior 

júnior (n=42) (Instituto do Desporto da 

inquérito aplicado foi preenchido pelos participantes, depois de uma 

breve apresentação e contextualização do projecto. Incluía dados 

pessoais, questões sobre o consumo de bebidas, conhecimentos, 

consumo e contributo das bebidas para a hidratação antes, durante e 

Apesar de este projecto incluir apenas informação observacional, 

todos foram convidados a participar e informados sobre os 

procedimentos utilizados, tendo concordado voluntariamente, 

informado. A privacidade e a 

confidencialidade das informações obtidas foram consideradas, de 

acordo com o preconizado na última revisão da Declaração de 

8% de 162 inquéritos distribuídos) 

competição dos quais 5 (4 do sexo 

9%), 14 (sexo feminino) 

3%) e 5 (sexo feminino) de Voleibol (8.3%), com treinos 

semanais de aproximadamente uma hora e meia a duas horas por dia.  
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Para os atletas inquiridos, o consumo de bebidas no decurso da 

actividade física é importante e 9 (37.5%) fundamentaram esta sua 

opinião com a necessidade de reposição hídrica. Dos atletas 

entrevistados, 7 (29.2%) escolheram a água como bebida hidratante 

no decurso dos treinos e 8 (33.3%) durante a competição. Dos 19 

(79.2%) atletas que adoptam um protocolo de hidratação, apenas 5 

seguem indicações do treinador e os restantes ingerem água, em 

intervalos ou quando oportuno pela modalidade desportiva. A água é 

também consumida diariamente por 10 atletas e alternada com sumos 

naturais, por 8 atletas. 

Os presentes dados, recolhidos dos atletas de alta competição, 

demonstram que estes têm conhecimento acerca da importância do 

consumo de bebidas no decurso da actividade física par

adequada. No entanto, não têm conhecimentos sobre quando devem 

ser ingeridas e quais são as indicadas, assim como o melhor protocolo 

de hidratação a seguir. Estes resultados são concordantes com os 

encontrados previamente num estudo (Ferreir

alunos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.

Considerações finais 
A hidratação é fundamental para a manutenção da saúde e para a 

qualidade do desempenho na actividade física. Durante a prática da 

actividade física ocorre a perda de líquidos pela transpiração e suor. Os 

principais efeitos das perdas hídricas na diminuição do desempenho 

desportivo relacionam-se com a deficiência no transporte de calor 

desde os músculos aos pulmões e à pele, com a insuficiência no afluxo 

energético ao músculo em trabalho, com o bloqueio da glicogenólise e 

com a concentração de resíduos tóxicos. Essa perda pode variar de 

acordo com o peso de cada indivíduo, com o tempo da actividade e 

com a temperatura e a humidade relativa do ambiente. 

Para uma reposição adequada de líquidos, os indivíduos fisicamente 

activos devem ter em conta o seu peso, o seu grau de transpiração, a 

quantidade de bebida ingerida e a sua adequação a cada situação 
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nquiridos, o consumo de bebidas no decurso da 

5%) fundamentaram esta sua 

opinião com a necessidade de reposição hídrica. Dos atletas 

2%) escolheram a água como bebida hidratante 

3%) durante a competição. Dos 19 

2%) atletas que adoptam um protocolo de hidratação, apenas 5 

seguem indicações do treinador e os restantes ingerem água, em 

intervalos ou quando oportuno pela modalidade desportiva. A água é 

a diariamente por 10 atletas e alternada com sumos 

Os presentes dados, recolhidos dos atletas de alta competição, 

demonstram que estes têm conhecimento acerca da importância do 

consumo de bebidas no decurso da actividade física para a hidratação 

adequada. No entanto, não têm conhecimentos sobre quando devem 

ser ingeridas e quais são as indicadas, assim como o melhor protocolo 

de hidratação a seguir. Estes resultados são concordantes com os 

viamente num estudo (Ferreira, 2008) realizado em 

alunos da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

A hidratação é fundamental para a manutenção da saúde e para a 

qualidade do desempenho na actividade física. Durante a prática da 

a perda de líquidos pela transpiração e suor. Os 

principais efeitos das perdas hídricas na diminuição do desempenho 

se com a deficiência no transporte de calor 

desde os músculos aos pulmões e à pele, com a insuficiência no afluxo 

gético ao músculo em trabalho, com o bloqueio da glicogenólise e 

com a concentração de resíduos tóxicos. Essa perda pode variar de 

acordo com o peso de cada indivíduo, com o tempo da actividade e 

com a temperatura e a humidade relativa do ambiente.  

ma reposição adequada de líquidos, os indivíduos fisicamente 

activos devem ter em conta o seu peso, o seu grau de transpiração, a 

quantidade de bebida ingerida e a sua adequação a cada situação 
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concreta. Uma forma prática de conhecer a quantidade de líquid

necessária consumir será avaliar o peso perdido durante a realização 

da actividade física e relacionar com o consumo de líquidos. Será 

oportuno salientar que a monitorização da hidratação deve ter em 

conta a modalidade desportiva e as características ind

A bebida desportiva é a melhor bebida para consumo em actividades 

de alta intensidade e prolongadas, pois é aquela que fornece as 

substâncias como a água e sais minerais. Além destas substâncias as 

bebidas desportistas contêm glúcidos, que forne

músculos em movimento e cujo sabor facilita a ingestão voluntária. O 

factor que mais está relacionado com a exaustão durante a actividade 

física é a depleção das reservas de glicogénio nos músculos. No 

entanto, em actividades leves e de curta duração, a ingestão de água 

será suficiente.  

As bebidas desportivas são ideais para repor os líquidos e os sais 

minerais perdidos pela transpiração, que são facilmente absorvidos 

pelo organismo para fornecer combustível para os músculos e para 

ajudar a repor a água prevenindo a desidratação. Estas bebidas têm 

concentrações de electrólitos semelhantes ao sangue humano o que 

permite uma rápida absorção de líquidos. Além disso apresentam 

baixa percentagem de glúcidos, não sobrecarregando o sistema 

digestivo. É recomendável de uma forma geral ingerir 7 ml/kg de peso 

corporal de água ou bebida desportiva 2 horas antes do exercício. No 

entanto, se é esperado um exercício intenso em ambiente quente, 

será necessário beber 4 ml/kg do peso corporal 20 minutos 

actividade física (SCAN dietetic practice group, 2006). É recomendável 

a ingestão de líquidos em intervalos de 10 a 30 minutos (dependendo 

dos padrões de suor) para assegurar um mais rápido esvaziamento 

gástrico e hidratação. O líquido mais adequa

durante a actividade física é a bebida desportiva, quando comparado 

com a água. Devido à sua quantidade de glúcidos, acrescenta 

combustível para os músculos e aumenta a absorção de líquido pelos 

intestinos, promovendo a ingestão voluntária pelo seu sabor doce. A 

quantidade ideal deve ser a suficiente para minimizar a perda de peso 
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concreta. Uma forma prática de conhecer a quantidade de líquido 

necessária consumir será avaliar o peso perdido durante a realização 

da actividade física e relacionar com o consumo de líquidos. Será 

oportuno salientar que a monitorização da hidratação deve ter em 

conta a modalidade desportiva e as características individuais.  

A bebida desportiva é a melhor bebida para consumo em actividades 

de alta intensidade e prolongadas, pois é aquela que fornece as 

substâncias como a água e sais minerais. Além destas substâncias as 

bebidas desportistas contêm glúcidos, que fornecem energia para os 

músculos em movimento e cujo sabor facilita a ingestão voluntária. O 

factor que mais está relacionado com a exaustão durante a actividade 

física é a depleção das reservas de glicogénio nos músculos. No 

curta duração, a ingestão de água 

As bebidas desportivas são ideais para repor os líquidos e os sais 

minerais perdidos pela transpiração, que são facilmente absorvidos 

pelo organismo para fornecer combustível para os músculos e para 

ar a repor a água prevenindo a desidratação. Estas bebidas têm 

concentrações de electrólitos semelhantes ao sangue humano o que 

permite uma rápida absorção de líquidos. Além disso apresentam 

baixa percentagem de glúcidos, não sobrecarregando o sistema 

stivo. É recomendável de uma forma geral ingerir 7 ml/kg de peso 

corporal de água ou bebida desportiva 2 horas antes do exercício. No 

entanto, se é esperado um exercício intenso em ambiente quente, 

será necessário beber 4 ml/kg do peso corporal 20 minutos antes da 

actividade física (SCAN dietetic practice group, 2006). É recomendável 

a ingestão de líquidos em intervalos de 10 a 30 minutos (dependendo 

dos padrões de suor) para assegurar um mais rápido esvaziamento 

gástrico e hidratação. O líquido mais adequado para o consumo 

durante a actividade física é a bebida desportiva, quando comparado 

com a água. Devido à sua quantidade de glúcidos, acrescenta 

combustível para os músculos e aumenta a absorção de líquido pelos 

a pelo seu sabor doce. A 

quantidade ideal deve ser a suficiente para minimizar a perda de peso 
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corporal, mas de modo a evitar a hiponatriemia (Sharon

recomendações baseiam-se em intervalos de 15 minutos e as 

quantidades podem variar entre 0.5 L, 1 L, 1.5 L e 2 L por hora (SCAN 

dietetic practice group, 2006). É aconselhado que os atletas durante a 

actividade física ingiram bebidas contendo 6 a 8% de glúcidos e que 

consumam aproximadamente 450 mg de sódio por hora (Murray

2007). 

Consumir após actividade física 0.75 L de líquidos por cada kg de peso 

corporal perdido, aliado ao consumo de cloreto de sódio, contribui 

para uma rápida rehidratação. Existem evidências de que a ingestão 

deverá assegurar a reposição de 150% do peso corporal perdido até 6 

horas depois da actividade física (American College of Sports Medicine, 

2007).  

É importante que o atleta tenha conhecimento das vantagens da 

ingestão de fluídos no decurso da actividade física. Os indivíduos 

fisicamente activos deverão avaliar os seus esta

modo que possam escolher a bebida mais indicada assim como os 

ingredientes que a compõem e reconhecer o momento mais adequado 

para o seu consumo. Devem assim criar e habituar

de hidratação durante o período de treino para evitar transtornos 

durante a competição. É indispensável ensinar aos atletas os princípios 

da hidratação adequada e consciencializá-los para o perigo de não 

ingerir líquidos em quantidade e qualidade apropriadas. Os 

treinadores e profissionais de saúde devem orientar os atletas sobre a 

importância da hidratação adequada para obtenção de rendimento 

físico satisfatório, sem prejuízos para saúde. A educação contínua seria 

uma excelente estratégia de promoção de saúde e da prevenção da 

desidratação. 

A realização deste trabalho beneficiou do apoio financeiro do Instituto 

de Bebidas e Saúde – iBeSa, através da concessão de uma bolsa de 

incentivo à pesquisa e investigação e foi parcialmente apresentado em 

14 de Fevereiro de 2008 na 5ª Jornada de Bebidas e Saúd
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evitar a hiponatriemia (Sharon, 2005). As 

se em intervalos de 15 minutos e as 

1 L, 1.5 L e 2 L por hora (SCAN 

dietetic practice group, 2006). É aconselhado que os atletas durante a 

actividade física ingiram bebidas contendo 6 a 8% de glúcidos e que 

0 mg de sódio por hora (Murray, 

vidade física 0.75 L de líquidos por cada kg de peso 

corporal perdido, aliado ao consumo de cloreto de sódio, contribui 

para uma rápida rehidratação. Existem evidências de que a ingestão 

deverá assegurar a reposição de 150% do peso corporal perdido até 6 

oras depois da actividade física (American College of Sports Medicine, 

É importante que o atleta tenha conhecimento das vantagens da 

ingestão de fluídos no decurso da actividade física. Os indivíduos 

fisicamente activos deverão avaliar os seus estados de hidratação de 

modo que possam escolher a bebida mais indicada assim como os 

ingredientes que a compõem e reconhecer o momento mais adequado 

para o seu consumo. Devem assim criar e habituar-se ao seu esquema 

para evitar transtornos 

durante a competição. É indispensável ensinar aos atletas os princípios 

los para o perigo de não 

ingerir líquidos em quantidade e qualidade apropriadas. Os 

e devem orientar os atletas sobre a 

importância da hidratação adequada para obtenção de rendimento 

físico satisfatório, sem prejuízos para saúde. A educação contínua seria 

uma excelente estratégia de promoção de saúde e da prevenção da 

ização deste trabalho beneficiou do apoio financeiro do Instituto 

iBeSa, através da concessão de uma bolsa de 

incentivo à pesquisa e investigação e foi parcialmente apresentado em 

14 de Fevereiro de 2008 na 5ª Jornada de Bebidas e Saúde. 
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