
Funções da água no
organismo humano: 

Sinais e sintomas de
desidratação: 

A importância
da Água!

 

Enquanto alimento, a água é tão importante
que está no centro da Roda dos Alimentos!

A água é o principal constituinte do
organismo e o seu consumo regular é
fundamental para uma alimentação e
estilo de vida saudáveis. 
Representa cerca de 75% do peso
corporal ao nascer, diminuindo à
medida que a idade avança. 
É o principal constituinte das células,
serve de meio de transporte dos
nutrientes e está envolvida em todas
as funções metabólicas do organismo,
como a regulação da temperatura .

transporte de nutrientes e eliminação de
resíduos desnecessários através da urina; 
regulação da temperatura corporal, através
da perda de suor pela pele, prevenindo o
sobreaquecimento do corpo; 
promoção de excelente desempenho físico, ao
lubrificar e proteger as articulações e
promover o bom funcionamento dos músculos; 
ótimo funcionamento cognitivo e bom estado
de humor; 
melhoria da atenção, concentração e
capacidade de memória; 
funcionamento saudável do coração; 
digestão e prevenção da obstipação; 
diminuição do risco de "pedra nos rins";
preservação da elasticidade da pele. 

sede; 
a quantidade de urina excretada diminui; 
a urina torna-se mais concentrada (cor
amarela escura); 
os olhos ficam encovados; 
a libertação de lágrimas quando se chora
diminui; 
as mucosas tornam-se secas ou viscosas
(boca e língua); 
o rendimento físico diminui e aumenta a
sensação de fraqueza e cansaço; 
dor de cabeça, perda de capacidade de
concentração, atenção e memória; 
a irritabilidade aumenta. 

Qual a quantidade 
de água que devo beber? 

Durante o envelhecimento,  há
alterações fisiológicas com
consequências no estado nutricional,
com aumento de risco de desidratação.
Para além disso, é muito comum os
idosos terem uma menor perceção de
sede. 
Muitos idosos também não apreciam
nem têm hábitos de beber água. 
É muito importante encontrar
alternativas saudáveis que
garantam uma hidratação
adequada!



Hidratação e Atividade física: 
Durante a atividade física, perde-se
água sobretudo pelo suor e quando é
>1-2% do peso corporal, o rendimento
físico diminui. 
Mesmo pequenas perdas de água
durante a prática de exercício físico,
pode levar a um aumento da
temperatura corporal, devido a uma
diminuição da produção de suor
induzida pela desidratação. 
Deve ser dada particular atenção à
hidratação durante a prática de exercício
em períodos de calor!

Beber água é
ganhar saúde!

Hidratação e Concentração: 
Cerca de 80% do cérebro é constituído

por água, sendo que uma hidratação
adequada melhora o funcionamento

cerebral, já que possibilita o
fornecimento de sangue rico em

oxigénio. 
Já a desidratação pode dificultar a

memória a curto prazo e a atenção,
aumentar o cansaço e diminuir a

capacidade de alerta. 

Para manter uma 
boa hidratação, 
recomenda-se...

Beba cerca de 1,5 L a 2,0 L de
líquidos por dia, mesmo sem sede e
no inverno; 
Beba pequenas quantidades de
cada vez e frequentemente ao longo
do dia; 
Esteja atento a sinais associados a
desidratação, aumentando a
ingestão de líquidos nessas
situações;
Aumente a ingestão de líquidos nas
seguintes situações: atividade física
que faça transpirar, temperatura
ambiente elevada e altitude elevada,
situações de doença com febre,
vómitos ou diarreia, gravidez e
aleitamento; 
Redobre o cuidado com a hidratação
no caso das crianças e idosos; 
Hidrate-se através da ingestão de
água e alimentos ricos em água
(sopas, saladas e fruta); 
Evite a ingestão de bebidas
alcoólicas. 


