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A água é o principal componente do 
corpo humano e representa de 50% a 
70% do peso corporal para um homem 
adulto de estatura média.

Todos nós sabemos que beber água ao 
longo do dia é muito importante, que, 
em média, todas as pessoas deveriam 
consumir, pelo menos, um litro e meio 
de água por dia para assegurar a 
hidratação do corpo e a sua vitalidade.
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Segundo um estudo desenvolvido por Robert Kenefick e Michael Sawka, uma 
desidratação leve é suficiente para dar origem a uma queda na produtividade.

Com apenas 1% de desidratação, o trabalhador já sofre uma diminuição das suas 
capacidades cognitivas, os seus níveis de concentração tornam-se mais 

reduzidos, o cérebro não consegue estar tão alerta e as reacções tornam-se mais 
lentas.

A nível de sintomas, a desidratação pode causar um cansaço extremo, dores de 
cabeça, dificuldades de concentração, boca seca, sonolência, sede, pode notar 

que a sua pele está mais seca, tonturas e diminuição da produção de urina.



Por isso, o corpo deve 
estar bem hidratado
e a água pode ser 
consumida
de diferentes formas!
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Em Portugal existe muito a cultura do café, mas há opções mais saudáveis, que 
deve optar para o seu dia a dia, como por exemplo o chá, ou infusões.

Para outras opções, como sumos e refrigerantes, a nossa recomendação é que 
as evite ao máximo. Este tipo de bebidas contém uma grande quantidade de 

açúcares e outros compostos que em nada beneficiam a sua saúde.

Cuidado também com os sumos de fruta natural, porque, apesar de terem mais 
vitaminas e nutrientes, são precisas várias doses de uma ou de várias frutas para 

encher um copo e isso faz com que ingira muita frutose de uma vez.


