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RESUMO 

 

O estado de hidratação é um fator determinante no desempenho físico durante 

a prática de exercício no calor. Em situações de desidratação e hipertermia, 

alterações fisiológicas são documentadas, limitando assim a capacidade de 

realizar exercício, como também, aspectos cardiovasculares e 

termorregulatórios. Diferentes estratégias de hidratação têm sido utilizadas para 

minimizar as limitações associadas a desidratação. No entanto, não está claro 

qual a melhor estratégia para reduzir os efeitos negativos da desidratação – ad 

libitum (ADL) versus volume fixo (VOLF) de líquido. Dessa forma, o objetivo do 

presente estudo foi determinar os efeitos de diferentes estratégias de hidratação 

sobre a capacidade de exercício, respostas cardiovasculares e 

termorregulatórias no calor em homens desidratados. Para isso, 12 ciclistas (30 

± 7 anos, 177 ± 9 cm, 74,7 ± 10,6 kg) participaram do estudo. Inicialmente, os 

participantes foram aclimatizados, familiarizados e submetidos a um teste 

incremental (TI) até exaustão no cicloergômetro (32 ± 3°C, URA 37 ± 7%), para 

determinar a carga relativa das visitas experimentais. As três sessões 

experimentais diferiram entre si em relação à ingestão de líquido à vontade 

(ADL), volume fixo baseado na taxa de sudorese (VOLF) e sem o consumo de 

água (CONT) e foram realizadas com 60% da carga máxima alcançada no TI, 

em uma sala aquecida (34 ± 0,2 °C, URA 43 ± 0,4 %). Em todas as sessões, os 

participantes iniciaram hipoidratados de acordo com os valores de osmolaridade 

do sangue (296 mOsm/Kg) e gravidade específica da urina (1,025). Durante 

todas as sessões de tempo até a exaustão no calor, a frequência cardíaca, 

temperatura retal, temperatura da pele e a percepção subjetiva de esforço (PSE) 

foram monitoradas continuamente. Além disso, o tempo total de exercício, a 

temperatura corporal média, a osmolaridade do sangue, o volume plasmático, a 

taxa de suor e o percentual de desidratação (%Des) para a posterior comparação 

entre as condições experimentais foram determinadas. A massa corporal (pré e 

pós), e a gravidade especifica de urina pré (USG) foram registradas durante as 

sessões. Houve redução na massa corporal após o exercício nas situações 

CONT e ADL (P < 0,001). Na visita VOLF os participantes consumiram 

aproximadamente 5 x mais líquido em comparação a visita ADL (P < 0,001). 

Além disso, o %Des foi maior nas situações CONT e ADL em relação a VOLF (P 

< 0,001). Para o tempo de exercício até a exaustão, frequência cardíaca, 

temperatura central, da pele e corporal média, e PSE não foi observada diferença 

significativa entre as sessões experimentais. Em conclusão, o presente estudo 

demonstrou que diferentes estratégias de hidratação não promoveram diferença 

sobre a capacidade de exercício no calor em homens hipoidratados. Da mesma 

forma, as respostas cardiovasculares e termorregulatórias não foram afetadas 

pelas estratégias de hidratação. 

 

 

Palavras-chave: Termorregulação. Desidratação. Desempenho. 
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ABSTRACT 

 

The hydration status is a determining factor to performance during exercise in the 

heat. Cardiovascular and thermoregulatory strains are well documented when 

hyperthermia and dehydration are superimposed during exercise. Different 

hydration strategies have been used to decrease hypohydration-related 

impairments in performance. Nonetheless, the best hydration strategy to reduce 

the negative effects of dehydration during exercise in the heat remains a topic of 

debate. The aim of this study was to determine the effects of different hydration 

strategies on exercise capacity, cardiovascular and thermoregulatory responses 

in dehydrated men. Twelve cyclists (30 ± 7 years, 177 ± 9 cm, 74.7 ± 10.6 kg) 

participated in the study. Following an incremental test to exhaustion in the heat 

(32 ± 3 ° C, URA 37 ± 7%) on a cycle ergometer, participants performed three 

randomized experimental cycling to exhaustion trials where they ingested either 

ad libitum water intake (ADL), a fixed volume of plain water (FVOL) based on 

their sweat rate or a control trial (CON) where no fluids were available. A urine 

sample was taken before trials to determine urine specific gravity (USG) and 

blood samples were taken before and after trials to determine blood osmolality, 

hematocrit and hemoglobin. Throughout experimental trials, heart rate, rectal 

temperature, skin temperature and rate of perceived exertion (RPE) were 

continuously monitored. The total time to complete the time to exhaustion trial 

was recorded and % dehydration was estimated from changes in body mass. 

Participants started all sessions in a hypohydrated state as measured by blood 

osmolality (296 mOsm/kg) and urine specific gravity (1.025). We observed a 

reduction in body mass after exercise in CONT and ADL trials (P <0.001). Fluid 

intake was 5-fold higher in FVOL trial in comparison to ADL (P <0.001). 

Participants displayed a higher dehydration level during both CON and ADL in 

comparison to FVOL (P <0.001). We did not observe differences in exercise time 

to exhaustion, heart rate, core and skin temperatures among trials. In conclusion, 

the present study demonstrated that different hydration strategies do not affect 

exercise capacity in the heat in hypohydrated men. Similarly, cardiovascular and 

thermoregulatory responses were not affected by hydration strategies. 

 

 

 

Keywords: Thermoregulation. Dehydration. Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Durante o exercício, independente da temperatura ambiente, ocorre 

elevação da temperatura corporal central (hipertermia), proveniente da produção 

metabólica de calor (MAUGHAN; WATSON; SHIRREFFS, 2007). Além disso, se 

o exercício for realizado no calor, mecanismos responsáveis pela troca de calor 

atuam para manter a temperatura corporal dentro de faixas fisiológicas (36,7 - 

37,5 °C) (SUND-LEVANDER; FORSBERG; WAHREN, 2002). A maneira mais 

eficiente e imediata de regulação da temperatura corporal durante o exercício 

realizado em ambiente terrestre é a evaporação do suor produzido pelas 

glândulas sudoríparas écrinas (SHIBASAKI; WILSON; CRANDALL, 2006). O 

suor é produzido a partir do plasma sanguíneo e com o aumento da sudorese 

decorrente do esforço físico ocorrem reduções no volume total de sangue. 

Apesar de a evaporação do suor ser um importante mecanismo 

termorregulatório, a produção excessiva de suor pode levar ao déficit de líquidos 

corporais (ex.: desidratação).  

O estado de hidratação é considerado um fator importante no desempenho 

físico, principalmente quando o exercício é realizado no calor. (CARTER; 

GISOLFI, 1989; ARMSTRONG et al. 1997; CHEUVRONT; KENEFICK, 2014). 

Por exemplo, em situações de desidratação e hipertermia, ocorrem alterações 

fisiológicas como redução do volume plasmático, redução do retorno venoso e 

do volume de ejeção, bem como aumento da frequência cardíaca, o que 

promove sobrecarga cardiovascular, prejudicando o fluxo de sangue muscular e 

consequentemente o suprimento de oxigênio para a musculatura ativa e para a 

pele, comprometendo a termorregulação (ARMSTRONG et al., 1997; SAWKA; 

NOAKES, 2007; GONZÁLEZ-ALONSO; CRANDALL; JOHNSON, 2008) e 

limitando a capacidade de realizar exercício.  

Vários estudos documentam a queda no desempenho físico 

desencadeado por desidratação, e enfatizam uma relação direta entre 

magnitude da desidratação, sobrecarga cardiovascular e queda no desempenho 

físico (CARTER; GISOLFI, 1989; ARMSTRONG et al. 1997; SAWKA; NOAKES, 

2007). Por exemplo, Cheuvront et al. (2003) sugerem que uma perda hídrica 

correspondente a uma redução de 2% na massa corporal é suficiente para 

comprometer o desempenho físico, embora as consequências oriundas da 
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desidratação sejam peculiares a cada indivíduo (CHEUVRONT et al., 2003). 

Estudos que realizaram a comparação entre grupos desidratados e 

euhidratados, observaram que a queda de desempenho é maior nos indivíduos 

desidratados. Carter e Gisolfi (1989) demostraram que a ingestão prévia de 

líquido, assim como a sua ingestão durante e após o exercício atenua os efeitos 

da desidratação. Quando essa ingestão é realizada previamente ao exercício (2 

horas antes), o estado de euhidratação é garantido, minimizando os efeitos 

adversos da desidratação (CARTER; GISOLFI, 1989). 

  Um dos principais paradigmas relacionados a hidratação durante o 

exercício foi estabelecido em meados dos anos 70 (COSTILL; KAMMER; 

FISHER, 1970; COSTILL; SPARKS, 1973). A partir disso, passou a ser sugerido 

que a taxa ótima de reidratação (reposição de líquido durante ou após o 

exercício) aproxima-se da taxa de produção de suor. Este paradigma foi 

posteriormente reforçado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte 

(ACSM), que estabeleceu em suas diretrizes que deve-se evitar o consumo de 

líquidos maior do que o necessário para repor a perda de suor (SAWKA et al., 

2007). Apesar da recomendação de ingerir volumes de líquido proporcionais à 

perda de suor, a maioria dos estudos que utilizou a reposição de líquidos, 

permitiu que os participantes consumissem líquidos a vontade (ad libitum), ou 

seja, deixando que o desejo de beber ou a sede fosse o estímulo para a 

hidratação voluntária. Inclusive, o paradigma de consumo de líquidos de acordo 

com a taxa de sudorese vem sendo desafiado na literatura por pesquisadores 

que defendem o consumo ad libitum ou de acordo com a sede como estratégia 

suficiente para manter o desempenho durante o exercício (NOAKES, 2010; 

MÜNDEL, 2011; GOULET 2013). 

  Baseado nas evidências apresentadas acima, não está claro qual a 

estratégia mais apropriada para reduzir os efeitos da desidratação durante 

exercício no calor. Além disso, de acordo com o melhor do nosso conhecimento, 

nenhum estudo avaliou, até o momento, o efeito do estado prévio de hidratação 

e de diferentes estratégias de hidratação sobre a capacidade de exercício, 

aspectos cardiovasculares e termorregulatórios durante exercício no calor. 

Assim, a proposta do presente estudo foi verificar os efeitos do consumo ad 

libitum e do volume fixo de líquido sobre a capacidade de exercício, resposta 
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cardiovascular e termorregulatória de indivíduos desidratados durante exercício 

no calor. 
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2 OBJETIVO GERAL 

  

Verificar os efeitos de diferentes estratégias de hidratação (ad libitum e 

volume fixo) sobre a capacidade de exercício, as respostas cardiovasculares e 

termorregulatórias no calor em ciclistas desidratados. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Capacidade de exercício, respostas cardiovasculares e 

termorregulatórias durante exercício no calor 

 O exercício físico realizado no calor está associado a alterações nas 

respostas fisiológicas em diferentes sistemas do corpo humano. Por exemplo, 

são observadas mudanças no comportamento do sistema cardiorrespiratório, 

termorregulatório, no sistema nervoso central e no sistema musculoesquelético 

mediante a prática de exercício em ambiente quente (NYBO, 2008; 

CHEUVRONT et al., 2010; RACINAIS et al., 2015). Dentre as diversas respostas 

relacionadas a prática de exercício no calor, está o aumento exponencial da 

temperatura corporal central. Esse aumento é causado pela associação entre a 

elevação do metabolismo muscular e as altas temperaturas ambientais 

(MAUGHAN; SHIRREFFS; WATSON, 2007), bem como, os altos índices de 

umidade relativa do ar, que pode resultar em um quadro conhecido como 

hipertermia (MAUGHAN; WATSON; SHIRREFFS, 2015). 

 A hipertermia é caracterizada pelo aumento da temperatura corporal 

central. Registros superiores a 40°C são considerados como valores críticos da 

temperatura central, (SAWKA et al., 1992; MONTAIN et al., 1994), uma vez que 

em condições fisiológicas adequadas esse valor é de aproximadamente 37,5°C 

(SUND-LEVANDER; FORSBERG; WAHREN, 2002). Constantemente o corpo 

humano troca calor com o ambiente. Isso ocorre pela necessidade de manter a 

temperatura corporal dentro de faixas adequadas. No entanto, durante o 

exercício físico ocorre a produção metabólica de calor derivada da contração 

muscular. Essa produção de calor é dependente da intensidade da atividade 

muscular e resulta na necessidade do corpo de perder calor para o ambiente. 

Além disso, quando o ambiente apresenta-se mais aquecido que a pele (por 

exemplo, quando o exercício é praticado no calor), o ganho de calor corporal 

passa a ser maior do que a capacidade de perda. Assim, as implicações 

promovidas por esse desequilíbrio térmico podem surgir, alterando respostas 

fisiológicas como o equilíbrio redox (LAITANO et al., 2010, KING et al. 2016), o 

metabolismo cerebral (CRANDALL; GONZALÉZ-ALONSO, 2010; NYBO, 2008), 
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bem como o sistema cardiovascular (GONZÁLEZ-ALONSO; CRANDALL; 

JOHNSON, 2008).  

A hipertermia está relacionada com a queda do desempenho físico 

(NYBO, 2008). Diversos estudos demonstram os efeitos adversos que o 

exercício físico realizado no calor promove sobre o desempenho aeróbio 

prolongado quando comparado a realização de exercício em ambiente 

temperado (GALLOWAY, MAUGHAN, 1997; ELY et al., 2007). Essa queda no 

desempenho é parcialmente decorrente da ineficiência do suprimento adequado 

de sangue pelo sistema cardiovascular (GONZÁLEZ-ALONSO; CRANDALL; 

JOHNSON, 2008). Além disso, observa-se que a hipertermia está associada a 

presença de confusão mental, perda de coordenação, alucinações, assim como, 

na disfunção sistêmica de vários órgãos (BOUCHAMA, KNOCHEL, 2002). 

Considerando-se os compartimentos corporais, a temperatura da pele é 

uma variável relevante relacionada a hipertermia (SCHLADER et al. 2011) e, 

desta forma, possui impacto sobre o desempenho na realização de exercício em 

ambientes quentes. Estudos têm demonstrado que o resfriamento prévio da 

superfície da pele apresenta melhores resultados no desempenho e nos valores 

de potência nos primeiros minutos do exercício aeróbio em ambiente quente e 

úmido (ROSS et al. 2011). Em um estudo clássico onde a temperatura corporal 

inicial foi manipulada experimentalmente, González-Alonso et al. (1999) 

verificaram que o resfriamento prévio do corpo, resultando em reduções na 

temperatura inicial esofágica, da pele e muscular, promoveu melhor 

desempenho durante exercício moderado até a exaustão realizado no calor. No 

entanto, quando o exercício é caracterizado por um menor tempo de duração, 

parece não haver benefício quanto ao desempenho (LEVELS et al., 2012). Por 

exemplo, Levels et al. (2012) verificaram o efeito da temperatura da pele no 

desempenho de ciclista durante uma prova de 7,5 Km. Para isso, foi realizado 

um pré-resfriamento da pele em uma das sessões de exercício com exposição 

ao calor. Apesar de no início do exercício a temperatura da pele na condição pré-

resfriamento ser menor, não foi observada vantagem no desempenho em 

comparação as situações onde não houve o pré-resfriamento. 

Mediante o aumento gradativo da temperatura corporal central e na 

presença de estresse térmico, que é caracterizado pela elevada temperatura 

corporal, da pele e do ambiente, é imprescindível que ocorra a ativação de 
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mecanismos termorregulatórios para promover a troca de calor. Dentre eles, a 

evaporação de suor emerge como a principal e a mais eficiente via de dissipação 

do calor no ambiente terrestre (SHIBASAKI; WILSON; CRANDALL, 2006). 

Entretanto, para que o suor evapore, é necessário que a umidade relativa do ar 

não esteja elevada (ex.: > 60%). Na presença de umidade relativa do ar (URA) 

elevada o mecanismo termorregulatório decorrente da evaporação do suor é 

prejudicado, impossibilitando a dissipação do calor (MAUGHAN; OTANI; 

WATSON, 2012).  

Apesar da eficiência termorregulatória, a evaporação do suor está 

associada a redução do conteúdo de água corporal. Essa redução desencadeia 

o processo de desidratação, levando a um estado de hipohidratação (SAWKA et 

al., 2011). A manutenção de um estado de hidratação é fundamental para o 

funcionamento regular das funções fisiológicas, uma vez que o metabolismo 

celular, bem como a funcionalidade sistêmica, é dependente da adequada oferta 

de água dentro e fora das células. A produção de suor para a troca de calor é 

parcialmente dependente do volume plasmático. Quando ocorre redução no 

volume plasmático, observa-se o aumento da osmolaridade sanguínea e uma 

diminuição do volume total de sangue (SAWKA et al., 2011). Essas alterações 

implicam diretamente na diminuição da produção e excreção de suor, 

prejudicando a capacidade do corpo em trocar calor com o ambiente, e 

promovendo sobrecargas no sistema cardiovascular (GONZÁLEZ-ALONSO; 

CRANDALL; JOHNSON, 2008).     

O estresse cardiovascular observado na prática de exercício físico no 

calor é mediado pela concorrência do fluxo sanguíneo entre a musculatura ativa 

e a pele (ROWELL, 1974;). Durante o exercício ocorre um aumento da demanda 

de oxigênio e de nutrientes para o músculo esquelético ativo. 

Concomitantemente, existe um aumento do fluxo sanguíneo para a pele, devido 

a necessidade do corpo de dissipar calor por meio da sudorese. A reposição 

inadequada de líquidos associada a perda hídrica corporal promove um 

comprometimento no adequado enchimento cardíaco (ROWELL, 1986) 

provocando reduções no volume sistólico e consequentemente no débito 

cardíaco, refletindo diretamente na redução de oferta de sangue. O aumento 

compensatório da frequência cardíaca observado nessas situações 

normalmente é insuficiente para atender a demanda imposta em exercícios de 
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endurance (GONZÁLEZ-ALONSO; CRANDALL; JOHNSON, 2008). Logo, é 

observada uma incapacidade do sistema cardiovascular de manter o fluxo 

sanguíneo muscular, bem como, de manter o fluxo sanguíneo da pele para 

favorecer a perda de calor. 

Os aspectos destacados até o momento demonstram que as respostas 

fisiológicas (cardiovascular e termorregulatória) e o desempenho físico são 

dependentes de uma série de fatores, inclusive as condições ambientais (NYBO, 

2008; RACINAIS, 2015). Embora a produção metabólica de calor seja 

independente das condições externas (temperatura ambiente e umidade relativa 

do ar), é evidente que em situações de estresse térmico ambiental existe uma 

maior resposta compensatória sistêmica decorrente da maior obtenção de calor 

corporal (SAWKA et al., 2011; CHEUVRONT; KENEFICK, 2014). No entanto, os 

eventos compensatórios podem promover o desequilíbrio hídrico (MAUGHAN; 

WATSON; SHIRREFFS, 2015). É nesta perspectiva que torna-se necessário 

compreender o impacto de medidas que previnam a perda hídrica e mantenham 

os ajustes fisiológicos no volume de água corporal. Sendo assim, definir 

estratégias de hidratação e reidratação capazes de contrapor os efeitos 

negativos associados a desidratação são fundamentais, principalmente quando 

relacionados a prática de exercício físico em ambiente quente. 

3.2      Hidratação e exercício no calor 

É consenso que a hidratação tem fundamental importância na 

manutenção da homeostase (SAWKA et al., 2011; CHEUVRONT; KENEFICK, 

2014; MAUGHAN; WATSON; SHIRREFFS, 2015). Estabelecer medidas que 

promovam o equilíbrio hídrico torna-se essencial tanto para a saúde como 

também para possibilitar melhor ajustes fisiológicos durante o exercício. Uma 

vez que o estado de hidratação tem impacto direto no comportamento de 

diferentes sistemas do corpo, é conveniente esclarecer e/ou encontrar a melhor 

maneira de elucidar os problemas vinculados a baixos níveis de hidratação 

(CASA et al., 2000; SAWKA et al., 2007). Assim, encontrar a maneira mais 

eficiente de regular a perda hídrica corporal durante a realização de exercícios 

em ambientes quentes torna-se complexa, pois a estratégia mais apropriada 

pode variar de acordo com o tipo de exercício (ex.: endurance, potência, força, 

contínuo ou intermitente). 
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Como mencionado anteriormente, a prática de exercício no calor 

influencia na redução do volume de água corporal por meio da maior produção 

de suor (SAWKA, 1992; MAUGHAN; SHIRREFFS; WATSON, 2007). Por isso, é 

necessário realizar uma reposição de hídrica adequada para manejar a redução 

no volume de água corporal, impedindo que ela prejudique o desempenho físico 

durante o exercício e também comprometa os sistemas fisiológicos (RACINAIS 

et al., 2015). Dessa forma, é amplamente discutido na literatura qual a melhor 

estratégia de hidratação capaz de promover um equilíbrio hídrico adequado 

durante o exercício físico (CHEUVRONT et al., 2010; GOULET, 2013). No 

entanto, deve ser levado em consideração outros fatores vinculados ao 

exercício, que alteram diretamente no comportamento do balanço hídrico. O tipo 

de exercício, a intensidade, a duração, o tipo de vestimenta, as condições 

ambientais, bem como, o comportamento psicológico e as próprias adaptações 

fisiológicas (MONTAIN et al., 1994) têm papel importante para determinar e/ou 

escolher qual seria a melhor estratégia de hidratação a ser adotada. 

A estratégia mais adequada de hidratação, ou a que promove melhores 

resultados no desempenho e que reduz os riscos associados a prática de 

exercício no calor ainda permanece indefinida (GOULET, 2011; WALL et al., 

2013; COTTER et al., 2014). Nesse contexto, existem duas vertentes que 

defendem os seus paradigmas; uma sugere que a hidratação deve ser realizada 

baseada na taxa de sudorese, ou seja, o volume para a reposição de líquido 

deve ser semelhante ao que foi perdido pela sudorese durante o exercício, 

evitando a desidratação (CASA et al., 2000; SAWKA et al., 2007); e a outra 

posiciona-se a favor da reposição de acordo com a vontade do atleta (ad libitum), 

da maneira que o atleta optar por fazer essa reposição, seja de acordo com a 

sede ou até mesmo de acordo com seus hábitos (NOAKES, 2010; GOULET 

2013). Desse modo é importante discutir esses paradigmas e considerar os 

argumentos apresentados na literatura. 

3.2.1 Estratégias de hidratação  

  É amplamente descrito na literatura que reduções ≥ 2% na massa corporal 

prejudicam a capacidade de realizar exercício no calor (MONTAIN; COYLE, 

1992; SAWKA et al., 2007; CHEUVRONT; KENEFICK, 2014). Diversos estudos 

associam altos níveis de desidratação com maior sobrecarga cardiovascular, 

menor consumo máximo de oxigênio, maior dispêndio energético e 
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circunstancialmente a queda no desempenho (ARMSTRONG et al. 1997; 

SAWKA; NOAKES, 2007; SAWKA et al. 2011). Quando o exercício é realizado 

no calor, a maior redução na massa corporal é exacerbada e pode ter um 

impacto negativo ainda maior sobre o desempenho físico, pois existe associação 

entre hipoidratação e hipertermia. Assim, as recomendações que sustentam a 

manutenção do percentual de desidratação abaixo de 2% buscam atenuar os 

efeitos adversos vinculados a hipoidratação e consequentemente melhorar a 

capacidade de exercício (CHEUVRONT; KENEFICK, 2014; LAITANO, et al., 

2014).  

Para atender as diretrizes atuais sobre hidratação e para prevenir baixos 

índices de desidratação, recomenda-se que a reidratação seja realizada com 

base na taxa de sudorese (MONTAIN; COYLE, 1992; SAWKA et al., 2007). O 

objetivo dessa estratégia é repor a perda de água corporal decorrente da 

sudorese na mesma proporção. No entanto, é importante esclarecer que a 

reposição deve ser proporcional a capacidade de absorção do organismo. O 

elevado consumo de líquido em um curto intervalo de tempo pode promover 

desconforto gástrico (ROBINSON; HAWLEY; PALMER, 1996). Além disso, o 

consumo superior ao volume perdido, em situações extremas, pode causar 

hiponatremia (NOLTE; NOAKES; NOLTE, 2013).  

A determinação de um volume fixo para a ingestão de líquidos de forma 

planejada pode, hipoteticamente, evitar a desidratação >2%, e dessa forma, 

impedir o desequilíbrio hídrico. No entanto, alguns estudos recentes têm 

confrontado as orientações atuais sobre o estado de hidratação estabelecido 

como sendo critério para determinar a queda no desempenho (WALL et al., 2013; 

GOULET 2011; GOULET 2013). Para esses autores, não interferir na reposição 

de líquido, deixando-a livre e a disposição do atleta (ex.: ad libitum), não 

prejudica o desempenho, mesmo quando a reidratação não é suficiente para 

repor a perda hídrica em sua totalidade. É comum nesses casos observar o que 

é conhecido como desidratação involuntária. Mesmo assim, estudos recentes 

têm demonstrado que índices de desidratação de até 4% de redução na massa 

corporal não são suficientes para gerar implicações no desempenho, 

principalmente quando o exercício é realizado em ambiente temperado (ex.: < 

30˚C). 



24 
  

Em um estudo recente, foi avaliado o efeito de três diferentes níveis de 

hidratação (euhidratado, 2% e 3% da massa corporal) sobre o desempenho 

durante 25km de ciclismo no calor (WALL et al., 2013). Observou-se que mesmo 

havendo associação entre o baixo nível de hidratação com a prática do exercício 

no calor, a redução de 3% na massa corporal não foi suficiente para promover 

impacto negativo sobre o desempenho físico. Em uma meta-análise com o 

objetivo de verificar a associação entre níveis de hidratação e desempenho, 

conclui-se que níveis de desidratação até 4% não foi suficiente para gerar 

impacto negativo no desempenho, sendo essa queda mais associada a 

intensidade e duração do exercício. Além disso, nessa meta-análise foi 

observado que nos estudos onde houve a reidratação de acordo com a sensação 

de sede, encontrou-se maior associação com o aumento do desempenho 

(GOULET, 2011). Diante disso, sugere-se que em populações bem treinadas as 

recomendações estabelecidas (perda inferior a 2%) parece ser excessiva, 

reforçando que essas orientações deveriam ser revistas pelas diretrizes atuais 

de hidratação. 

Os resultados conflitantes encontrados na literatura podem ser explicados 

pelos diferentes métodos de avaliação. Resultados de teste contrarrelógio e 

teste até a exaustão são reportados sendo contraditórios quanto a redução no 

desempenho vinculado a diferentes níveis de desidratação (MÜNDEL, 2011). O 

tempo até exaustão é considerado por alguns pesquisadores uma maneira 

inapropriada de avaliar o impacto do nível de hidratação sobre o desempenho 

devido a fraca reprodutibilidade desse teste em atletas no campo. O argumento 

é baseado no fato de que expor o atleta a uma situação de exaustão não seria 

condizente com a realidade, principalmente em prova de resistência aeróbia 

(MÜNDEL, 2011; GOULET, 2011; GOULET 2013). Os estudos que reportam não 

haver impacto da desidratação sobre o desempenho reforçam a necessidade de 

reexaminar o impacto da hipoidratação no desempenho em estudos que 

realizaram teste até exaustão.  

Embora exista controvérsia sobre o tema, a necessidade de evitar índices 

de desidratação ≥ 2%, independente da estratégia de hidratação, é reforçada na 

literatura e em posicionamentos de órgãos reguladores (ACSM, National Athletic 

Trainers’ Association - NATA, Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte - 

SBME). Enquanto uma linha visa apenas uma discussão sobre o desempenho, 
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são demonstrados por outro lado, evidências claras da sobrecarga fisiológica 

associada a hipoidratação (GONZÁLEZ-ALONSO; CRANDALL; JOHNSON, 

2008; SAWKA et al., 2011). Os riscos associados a hipoidratação e a hipertermia 

devem ser levados em consideração. Promover sobrecargas fisiológicas 

extremas pode causar inúmeras consequências, até mesmo irreversíveis à 

saúde do praticante de exercícios desde atletas de elite até praticantes 

recreacionais. Nesse contexto, é necessário estabelecer estratégias que 

permitam promover manutenção ou melhora no desempenho, e também reduzir 

os estresses fisiológicos, principalmente, em exercícios extenuantes realizados 

no calor, onde a ocorrência de hipoidratação e hipertermia é elevada. 
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4    MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, experimental, randomizado. A amostra 

é caracterizada como sendo não probabilística por conveniência. Os 

participantes foram recrutados por meio de convite e divulgação do projeto em 

grupos de ciclismo na região de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Em contrapartida, 

os participantes receberam relatórios com os resultados individuais e com 

recomendações baseadas nesses resultados.    

  

4.1 Participantes. Doze ciclistas do sexo masculino (idade = 30 ± 7 anos; 

estatura = 177 ± 0,1 cm; massa corporal = 74,7 ± 10,6 kg; %G = 11,7 ± 0,5%) 

bem treinados e saudáveis participaram do estudo. Todos os participantes 

realizavam prática do ciclismo a pelo menos três anos e foram previamente 

informados sobre os procedimentos do estudo e os possíveis riscos da pesquisa. 

Posteriormente, os participantes responderam a um questionário de saúde 

(anamnese) (ANEXO A) para descartar a existência de doença cardiovascular 

conhecida, transtorno de termorregulação ou disfunção endócrina, e qualquer 

histórico prévio de lesões osteomusculares. Não foi permitida a inclusão de 

fumantes ou sedentários na amostra. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco sob o número 0015/250614 (CEDEP/UNIVASF) (ANEXO B) e 

todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO C).  

Os participantes visitaram o laboratório em cinco ocasiões diferentes: 

duas visitas para avaliações iniciais (1ª avaliação – determinar a carga máxima; 

2ª avaliação – determinar a taxa de sudorese) e para a realização da 

familiarização e aclimatização; e três visitas para as sessões experimentais. As 

sessões experimentais foram interpostas entre no mínimo de quatro e no máximo 

de sete dias de intervalo. Todos os participantes foram orientados a manter seus 

hábitos diários durante a realização da pesquisa.  

 

4.2 Familiarização e aclimatização. Para minimizar as chances de efeito de 

aprendizagem ao longo do estudo, todos os participantes foram previamente 

familiarizados com os procedimentos empregados na pesquisa. Para isso, eles 
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foram submetidos a um protocolo de tempo até exaustão no cicloergômetro, com 

60% da carga máxima alcançada durante o teste progressivo até a exaustão. 

Esse procedimento foi realizado em uma sala aquecida (34°C e 40% UR) para 

garantir a aclimatização. Outro objetivo desta visita foi acentuar a estabilidade 

cardiovascular, reduzir o risco de doenças provocadas pelo calor e reduzir a 

variabilidade interindividual nas medições.  

4.3 Avaliações preliminares. 

 

4.3.1 Teste incremental até exaustão.  Nesta visita, os participantes foram 

submetidos à avaliação antropométrica e a um teste progressivo em 

cicloergômetro no calor. Na avaliação antropométrica, a estatura foi mensurada 

por meio de um estadiômetro (Marte, modelo LC200). A massa corporal foi 

mensurada em uma balança digital (Marte, modelo LC200) com os participantes 

vestindo o short tradicional utilizado no ciclismo. As dobras cutâneas foram 

mensuradas em nove locais (bíceps, tríceps, subescapular, peitoral, axilar 

média, abdômen, supra-ilíaca, coxa e perna) do lado direito do corpo utilizando 

compasso de dobras cutâneas (Cescorf, Científico - 1102145). O %G e o 

somatório de dobras cutâneas foram calculados segundo JACKSON et al. 

(1978). O teste progressivo em cicloergômetro (Biotec 2100, Cefise) teve carga 

inicial de 30 watts, com incrementos de 30 W/min até a exaustão. A cadência 

durante o teste foi constante (60-70 rpm). Esse teste foi realizado em uma sala 

aquecida a uma temperatura de 34°C e umidade relativa de 40%. A frequência 

cardíaca (FC) e a percepção subjetiva de esforço foram continuamente 

monitoradas durante o teste utilizando sensor telemétrico (Polar, S610, Polar 

Electro) e escala de percepção subjetiva de esforço (Borg 1970). O teste de 

esforço máximo foi encerrado quando o participante apresentou FC acima de 

90% da máxima predita e cadência menor do que 60 rpm. Os participantes não 

foram estimulados verbalmente durante o teste. Esse teste foi realizado para 

determinar a intensidade dos testes de capacidade de exercício (ex:. tempo até 

a exaustão) no calor que foram realizados durante as visitas experimentais. 

 

4.3.2 Avaliação da taxa de sudorese. Esta avaliação ocorreu dois dias 

após a realização do teste incremental, e teve como objetivo identificar o 

percentual de desidratação (%Des) e a taxa de sudorese (TxSuor) dos 
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voluntários. O teste foi realizado no cicloergômetro no calor (34°C e umidade 

relativa de 40%) com 60% da carga máxima atingida no teste incremental. Um 

ventilador foi posicionado em frente ao cicloergômetro (distância de 120cm) com 

velocidade do vento de 2,5m/s, com o objetivo de estimular a sudorese. O teste 

foi realizado até exaustão, sendo registrado o tempo máximo alcançado por cada 

voluntário. O tempo foi utilizado para calcular a TxSuor. A massa corporal dos 

participantes pré (MCpré) e pós (MCpós) teste foram registradas. Durante todo 

o teste os participantes tiveram água disponível em garrafas (800 ml, 

temperatura ~ 10,5°C). As garrafas não ficaram visíveis para os participantes 

para evitar que o estímulo visual promovesse a vontade de beber. A massa das 

garrafas foi registrada antes e após o teste para posterior correção na massa 

corporal dos participantes. Essa avaliação foi realizada para prescrição do 

volume de líquido para cada voluntário durante a visita volume fixo (VOLF) e 

para realizar a familiarização e aclimatização dos participantes. Para a 

determinação do %Des e da TxSuor foram utilizadas as seguintes equações: 

 

Equação 1: % 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜 = 100 − ( 
𝑀𝐶𝑝ó𝑠 𝑥 100 

𝑀𝐶𝑝𝑟é
)  

 

Equação 2: 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑜𝑟(𝐿) = 𝑀𝐶𝑝𝑟é − 𝑀𝐶𝑝ó𝑠  

 

Equação 3: 𝑇𝑥𝑠𝑢𝑜𝑟 (𝐿
ℎ⁄ ) =  

𝑃𝑠𝑢𝑜𝑟 + ( 𝐶𝐿 1000⁄ )

(𝑇𝑒 60⁄ )
   

 

Onde MC = Massa corporal, Psuor = Perda de suor em litros, CL = Consumo de 

líquido em mililitros, Te = Tempo de exercício em minutos. 

  

 Após a determinação da taxa de sudorese (Txsuor), foram realizadas 

regras de três simples para determinar a prescrição do volume de líquido a ser 

ingerido na visita VOLF. O cálculo teve como objetivo a determinação de um 

volume capaz de limitar o percentual de desidratação a 1,5%. O tempo 

considerado para determinação foi o obtido na visita de avaliação da taxa de 

sudorese.  

 

Regra 1:  𝑇𝑥𝑠𝑢𝑜𝑟 − − − − − − %𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑎çã𝑜 
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         𝑥 − − − − − −  1,5% 

 

                             Regra 2: 𝑅𝑒𝑔𝑟𝑎 1 − − − − − − 60 𝑚𝑖𝑛 

                      𝑥 − − − − − − 𝑇(𝑇𝑥𝑠𝑢𝑜𝑟) 

 

Onde Txsuor = Valor obtido na Equação 3, %Desidratação = Valor obtido na 

Equação 1, x = Valor a ser encontrado, Regra 1 = Valor obtido na Regra 1, 

T(Txsuor) = Tempo máximo alcançado na avaliação da taxa de sudorese. 

 

4.4 Visitas experimentais. Após as visitas preliminares, os participantes 

realizaram três sessões de tempo até a exaustão no calor. As sessões foram 

interpostas entre no mínimo de quatro e máximo de sete dias. Ao chegar ao 

laboratório foi realizado inicialmente o registro da massa corporal dos 

participantes. Em seguida uma amostra de urina dos participantes foi coleta para 

determinar a gravidade específica da urina (GEU). Logo após, foi fornecida 

5ml/kg de água aos participantes. Durante o período que antecedeu o repouso, 

foi realizada a aplicação dos termistores de verificação da temperatura da pele 

(Ibuttons®). Os termistores foram aplicados em seis locais distintos do 

hemicorpo direito (peito, costas superior, costas inferior, antebraço, coxa e 

perna). Após a aplicação dos sensores, os participantes permaneceram 

sentados, em repouso durante 20 minutos em uma sala (20°C, URA 55%). Em 

seguida, uma coleta de 5 ml de sangue foi realizada para determinação da 

osmolalidade do sangue (OsmS) (Osmômetro Microprocessado PZL-1000), 

hematócrito em quadruplicata por microcentrifugação e hemoglobina pelo 

método cianometahemoglobina (Hemocue, Hb 201+). Durante todas as sessões 

de tempo até a exaustão no calor, a frequência cardíaca (Polar, S610, Polar 

Electro), temperatura retal (Physitemp, New Jersey, USA) e a percepção 

subjetiva de esforço (Borg, 1970) foram monitoradas continuamente. As visitas 

foram realizadas no cicloergômetro com intensidade correspondente a 60% da 

carga máxima obtida no teste incremental, em uma sala aquecida (34°C e 

umidade relativa de 40%). Em todas as visitas experimentais um ventilador foi 

posicionado em frente ao cicloergômetro, a uma distância de 120cm, com 

velocidade do vento de 2,5m/s (9km/h). As três sessões diferiram entre si em 

relação à ingestão de água ad libitum (ADL), volume fixo baseado na taxa de 
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sudorese (VOLF) e sem o consumo de água (CONT). Durante as três sessões 

os participantes estavam inicialmente hipoidratados (HIP). Para caracterizar o 

nível de hidratação, foram considerados os critérios de gravidade específica da 

urina (>1.020) (CASA et al., 2000; ARMSTRONG et al., 2010) e osmolalidade do 

sangue (>290mOsm/kg) (ARMSTRONG et al., 1997). Assim, as sessões 

ficaram: HIP + CONT; HIP + ADL; HIP + VOLF. Para reduzir a probabilidade do 

efeito da ordem, a sequência do tratamento foi aleatória. Para determinar o 

volume de líquido durante a visita VOLF foi utilizado as informações adquiridas 

na visita preliminar de avaliação da taxa de sudorese, seguindo as equações 

mencionadas anteriormente. Durante as visitas VOLF foi fornecido aos 

participantes 270ml (3,5ml/kg) de líquido a cada dez minutos, sendo fornecidos 

quatro vezes, nos momentos 0’, 10’, 20’ e 30’. Nas visitas ADL os participantes 

tiveram água disponível em garrafas (800 ml, temperatura ~ 10,5°C). A massa 

das garrafas foi registrada antes e após o teste para posterior correção na massa 

corporal dos participantes. As garrafas não ficaram visíveis para os participantes, 

para evitar que o estímulo visual pudesse influenciar no consumo. Os 

participantes foram orientados a não consumir bebida alcóolica e cafeínada nas 

24 horas que antecediam a visita. Os horários das sessões foram mantidos os 

mesmos para cada voluntário. Os registros foram realizados a cada estágio. Os 

estágios consistiram a cada três minutos. Embora os registros fossem realizados 

a cada três minutos, para a melhor demonstração dos resultados, optou-se por 

apresentá-los a cada dez minutos. A temperatura central foi registrada por meio 

de um termômetro retal (Physitemp, New Jersey, USA). A inserção do 

termômetro retal foi realizada pelos participantes, onde foram instruídos a inserir 

10 cm do esfíncter anal. A leitura da temperatura da pele foi realizado por meio 

do software OneWireViewer®. O tempo total de exercício foi registrado para a 

posterior comparação entre as condições experimentais. Para determinar os 

valores da temperatura corporal média (TCM) e temperatura da pele (Tpele) 

foram utilizadas as seguintes equações propostas por Hardy e Dubois (1937) e 

Ramanathan (1964), respectivamente:  

 

Equação 5: 𝑇𝐶𝑀 = 0,8 𝑥 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑎𝑙 + 0,2 𝑥 𝑇𝑝𝑒𝑙𝑒 
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Equação 6: 𝑇𝑝𝑒𝑙𝑒 = (0,34 𝑥 𝑇𝑝𝑒𝑖𝑡𝑜) + (0,33 𝑥 𝑇𝑐𝑜𝑥𝑎) + (0,18 𝑥 𝑇𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎) +

(0,15 𝑥 𝑇𝑎𝑛𝑡𝑒𝑏𝑟𝑎ç𝑜) 

 

Onde TCM = Temperatura corporal média, Tretal = Temperatura retal (°C), Tpele 

= Temperatura da pele (°C), Tpeito = Temperatura peito (°C), Tcoxa = 

Temperatura coxa (°C), Tperna= Temperatura perna (°C), Tantebraço = 

Temperatura antebraço (°C). 

 

Figura 1. Representação dos procedimentos realizados durante as 

sessões controle (CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 

 

4.5 Análise do sangue.  Foram coletadas 5ml de sangue em uma 

seringa, e armazenadas em tubos de ensaio. Para a análise da hemoglobina e 

hematócrito uma amostra de 2,5ml de sangue foi separada. A hemoglobina foi 

determinada através do método de cianometahemoglobina. O hematócrito foi 

determinado por quadruplicata por microcentrifugação (10 minutos). Para a 

análise da osmolalidade foi separada 2,5ml de sangue. As alterações do volume 

plasmático (Δ%) foram estimadas usando a equação proposta por Dill e Costill 

(1974). 
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4.6 Análise estatística. A análise estatística foi realizada utilizando os 

softwares Statistical Package for Social Science (SPSS 20.0) e pacote estatístico 

Prisma (GraphPad Prism 6.0). Os dados foram reportados em média ± desvio 

padrão. A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Shapiro-Wilk. 

Para os dados normais foi utilizado a análise de variância para amostras 

repetidas (Three - way ANOVA). Para dados não normais foi utilizado o teste de 

Kruskal Wallis. Para comparação entre valores pré e pós foi considerado nível 

de significância P < 0,001. Para os resultados reportados ao longo do tempo foi 

considerado nível de significância de P < 0,05.  
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4      RESULTADOS 

  

Na Tabela 1, estão descritos o comportamento das variáveis durante as 

três visitas experimentais. Houve redução significativa na massa corporal após 

o exercício nas situações CONT e ADL (P < 0,001). Na visita VOLF os 

participantes consumiram aproximadamente cinco vezes mais líquido em 

comparação a visita ADL (P < 0,001). Além disso, o %Des foi significativamente 

maior nas situações CONT e ADL em relação a VOLF (P < 0,001). 

Na Figura 2 estão apresentados os valores individuais e a média (linha 

pontilhada) de tempo até a exaustão. Não houve diferença significativa entre as 

sessões (P > 0,05). (O participante 10 foi excluído da análise tempo até exaustão 

devido a intercorrências no cicloergômetro durante o teste). 

Conforme demonstrado na Figura 3, a frequência cardíaca aumentou 

significativamente a partir dos 20 minutos até o término do exercício em todas 

as sessões. Por outro lado, não houve diferença na frequência cardíaca entre as 

três sessões no mesmo momento (tempo) de exercício (P > 0,05). 

A Figura 4 descreve as respostas da temperatura retal (painel A), da pele 

(painel B) e corporal média (painel C). Em todas as sessões, houve um aumento 

significativo na temperatura retal a partir dos 40 minutos de exercício, na 

temperatura da pele a partir dos 20 minutos e na temperatura corporal média a 

partir dos 30 minutos até o término do exercício (p < 0.05). Porém, não foi 

encontrada diferença nas temperaturas para o mesmo tempo de exercício entre 

as sessões. As médias das temperaturas retal, da pele e corporal média estão 

descritas na Tabela 2. 

A percepção subjetiva de esforço na visita ADL apresentou diferença 

estatística aos 10 minutos em relação ao repouso, enquanto que para CONT e 

VOLF essa diferença iniciou a partir dos 20 minutos de exercício (FIGURA 5). 

Não houve diferença entre as sessões. 
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Tabela 1. Comportamento das variáveis de balanço hídrico, temperatura 

ambiente, umidade relativa do ar, frequência cardíaca, volume plasmático, 

osmolalidade do sangue e do número de estágios durante as sessões controle 

(CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 

 

 

 

Estratégia de Hidratação 

Variáveis                                                                      CONT                       ADL                       VOLF 

 

Gravidade Específica Urina (Pré-exercício)              

 

Massa Corporal Pré (Kg) 

 

Massa Corporal Pós (Kg) 

 

Taxa de Suor (L/h) 

 

Volume de Ingestão (ml) 

 

Percentual de Desidratação (%Des) 

 

Temperatura (°C) 

Umidade Relativa do Ar 

 

Frequência Cardíaca (batimentos/min) 

 

 
Volume Plasmático (Δ%) 
 
 
Volume Plasmático Pré (ml)                                    
 

Volume Plasmático Pós (ml) 

 

Osmolalidade Sangue Pré (mOsm/kg) 

 

Osmolalidade Sangue Pós (mOsm/kg) 

 

Nº de estágios  

 

       1,025 ± 7,6               1,025 ± 7,2            1,026 ± 5,6 

       

        75,4 ± 10,3               75,4 ± 10,4           75,6 ± 10,2         

      

        74,5 ± 10,4               74,6 ± 10,6           75,5 ± 10,2 

        

        1,5 ± 0,4                    1,4 ± 0,3               1,9 ± 0,5 

        (0,9 - 2,0)                  (1,0 - 1,8)             (1,0 - 2,9) 

        

             0                          166 ± 167             1080 ± 166 

            (0)                          (0 - 463)              (800 - 1300) 

        

        1,3 ± 0,6                   1,0 ± 0,5                0,2 ± 0,4 

        (0,6 - 2,5)                 (0,4 - 1,9)              (0,0 - 0,8) 

         

         33,9 ± 2,3                 34,1 ± 3,3              34,4 ± 2,3 

         42,3 ± 5,3                 42,8 ± 5,5              43,1 ± 2,8   

         

         136 ± 7                      137 ± 12                 136 ± 8 

       (123 - 144)                (111 - 150)             (124 - 145) 

 

         -0,4 ± 16,2               -4,0 ± 11,6             -0,9 ± 12,6 
 

 
        3200 ± 269               3198 ± 272            3206 ± 265 

 

        3175 ± 270               3175 ± 273            3174 ± 260 

 

 

          296 ± 4                      294 ± 3                296 ± 4 

 

          297 ± 4                       298 ± 6               298 ± 6 

            

            9,5                              8,5                       12,5   

            (0)                             (1-16)                   (1-24)                              

* * 

# 

# # 

a 
 

ⱡ 

b
 

CONT – visita experimental controle ADL – visita experimental ad libitum   VOLF – visita 

experimental volume fixo. * Diferença significativa entre pré e pós (P < 0,001). # Diferença 

significativa em relação VOLF (P < 0,001). ⱡ Diferença significativa em relação VOLF (P < 

0,05).  
a
 Média durante o exercício. 

b
 Valores descritos em mediana. Fonte: Próprio autor.  

# # 

# # 

* 
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Figura 2. Média (linha pontilhada) e tempo individual de exercício até 

exaustão na sessão controle (CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 

 

  

Figura 3. Frequência cardíaca durante exercício até exaustão na sessão 

controle (CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 



36 
  

Figura 4. Temperaturas durante exercício até exaustão na sessão 

controle (CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 
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Tabela 2. Comportamento da temperatura retal, da pele e corporal média 

na sessão controle (CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 

 

Estratégia de Hidratação 

Variáveis                                                                     CONT                       ADL                       VOLF 

 

Temperatura Retal (°C)  

 

Temperatura Pele (°C) 

 

Temperatura Corporal Média (°C) 

 

        37,7  ±  0,4                 37,7  ± 0,6              37,7  ± 0,4 
       (37,3 – 38,3)              (37,4 – 38,7)          (37,3 – 38,3) 

 
         36,1  ±  1,3                36,1  ± 1,2              36,1  ± 0,8 
        (34,2 – 37,5)             (34,3 – 37,5)          (34,7 – 36,8) 

 
         37,3  ±  0,6                37,3  ± 0,6              37,3  ± 0,4 
        (36,6 – 38,0)             (36,7 – 38,3)           (36,7 – 37,8) 
 

 

 

 

 

Figura 5. Percepção subjetiva de esforço durante exercício até exaustão 

na sessão controle (CONT), ad libitum (ADL) e volume fixo (VOLF). 

  

 

a 
 

a 
 

a 
 

CONT – visita experimental controle ADL – visita experimental ad libitum VOLF – 

visita experimental volume fixo. 
a
 Média durante o exercício. Fonte: Próprio autor.  
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5      DISCUSSÃO 

O principal objetivo deste estudo foi verificar o efeito de diferentes 

estratégias de hidratação (ex.: ad libitum e volume fixo) sobre a capacidade de 

exercício no calor, respostas cardiovasculares e termorregulatórias. Até o 

momento nenhum estudo investigou sistematicamente o impacto dessas 

estratégias de hidratação. Nossos resultados sugerem não haver diferença 

significativa quanto ao tempo de exercício até exaustão no calor, como também, 

nas respostas cardiovasculares e termorregulatórias entre as condições 

experimentais. 

 Observamos reduções significativas na massa corporal nas condições 

CONT e ADL após o exercício. Como nessas condições o consumo de água foi 

limitado ou ocorreu de acordo com a vontade do participante é esperado que a 

ingestão de líquido seja inferior a estratégia VOLF, resultando assim numa maior 

redução da massa corporal nas condições CONT e ADL (BAILLOT; HUE, 2015; 

BERKULO et al., 2015). Pelo fato de na estratégia VOLF o consumo ter sido 

baseado na taxa de sudorese, não se observa reduções significativas na massa 

corporal. 

Na estratégia ADL foi observada redução de 900 g na massa corporal 

enquanto na estratégia VOLF houve redução de 100 g na massa corporal. Isso 

pode ser explicado pela diferença na ingestão de líquido entre as estratégias. O 

consumo de líquido na condição VOLF foi cinco vezes maior em comparação a 

condição ADL. A reposição de líquido ADL está normalmente associada a baixa 

ingestão de bebida, principalmente quando comparada a situações onde o 

consumo é prescrito e programado (Rollo et al. 2012). Apesar de os participantes 

estarem hipoidratados no início da sessão conforme observado pela 

osmolalidade do sangue e gravidade específica da urina (TABELA 1), isso não 

resultou em maior ingestão de líquido na condição ADL. Um estudo que 

comparou a ingestão de líquido ad libitum entre homens hipoidratados e 

euhidratados, observou que os participantes hipoidratados consumiram cinco 

vezes mais água em comparação aos participantes euhidratados (ARMSTRONG 

et al., 1997). Vale ressaltar que no estudo de Armstrong et al. (1997) não foi 

realizado a prescrição de líquido (ex.: volume fixo). Entretanto eles demonstram 

que os participantes hipoidratados (3,9% de desidratação), quando possuem 
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líquido a disposição, bebem mais que participantes euhidratados. Todavia, 

nossos resultados não corroboram com os achados de Armstrong et al. 1997. 

Aspectos culturais e comportamentais podem explicar os resultados conflitantes 

uma vez que eles podem influenciar na ingestão de líquidos (ARMSTRONG et 

al., 2014). Em relatos feitos pelos participantes do nosso estudo foi observado 

que o hábito de consumir líquido não é comum, podendo explicar o resultado 

encontrado.  

 A redução na massa corporal após exercício nas situações CONT e ADL 

também explicam a diferença encontrada para o %Des entre CONT e ADL, e 

VOLF. Apesar desse resultado, esses valores estão inferiores aos 2% 

preconizado como sendo crítico para influenciar negativamente no desempenho 

físico no calor. Segundo Cheung et al. (2015), esse valor (<2%) parece ser 

excessivo quando nos referimos a populações treinadas e aclimatadas. 

Considerando que os participantes do presente estudo são atletas e participam 

de competições em ambientes quente (superior aos 34°C) e seco (URA 20-30%), 

os valores de desidratação podem não ter representado grande impacto sobre 

as variáveis investigadas no presente estudo. A média de duração do exercício 

também pode ter influenciado no %Des, sendo que as maiores alterações 

observadas nessa variável estão relacionadas aos exercícios de longa duração 

(>1hr). O tempo de exercício da nossa sessão possivelmente não tenha sido 

suficiente para promover grande redução no %Des. É possível que maior 

duração do exercício aumentaria o %Des nas situações ADL e CONT, e a 

depender do nível de desidratação resultaria em um resultado distinto. 

 As diferentes estratégias de hidratação não demonstraram vantagem 

sobre o tempo até a exaustão, mesmo quando comparado a situação CONT. 

Como a proposta de realizar a reidratação é prevenir o estresse fisiológico, e 

consequentemente melhorar o desempenho físico, neste estudo esse resultado 

não foi observado. Diferentemente, um estudo reportou melhora no desempenho 

na situação ADL (ROLLO et al., 2012). Rollo et al. (2012), utilizaram das mesmas 

estratégias de hidratação (ADL e VOLF), onde investigaram o efeito do consumo 

ad libitum de uma bebida contendo carboidratos e eletrólitos comparado ao seu 

volume prescrito no desempenho de 10 milhas (~16km). Os autores observaram 

que na condição ADL houve melhor desempenho, apesar de na condição volume 

prescrito a ingestão de bebida e consequentemente de carboidratos e eletrólitos 



40 
  

pelos corredores ter sido superior. Apesar de ser demonstrado em diversos 

estudos que o consumo de bebidas com carboidratos e eletrólitos esteja 

relacionada a melhor desempenho durante exercícios de longa duração 

(MILLARD-STAFFORD et al., 1992; JEUKENDRUP et al., 1997), Rollo et al. 

(2012) demonstraram que maior ingestão dessa bebida não correspondeu ao 

melhor desempenho. Apesar de não ter sido realizada comparações quanto a 

diferentes tipos de bebidas no presente estudo, é relevante mencionar que o tipo 

de bebida utilizada em diferentes estratégias de hidratação pode influenciar no 

desempenho no calor.    

É provável que o tempo de exercício realizado no presente estudo não 

tenha sido suficiente para demonstrar eventuais benefícios de uma das 

estratégias de hidratação. Exercícios de longa duração estão associados a 

queda no desempenho aeróbio, principalmente quando esse é realizado no calor 

(ELY et al., 2007; NYBO, 2008). Dessa forma, parece que o tempo foi um fator 

limitante para não ser reportado diferença entre as condições experimentais. 

Além disso, os participantes estão aclimatados as condições ambientais 

impostas no estudo, como também, é bastante comum entre eles o hábito de 

não beber liquido durante o exercício, podendo refletir nesse resultado. 

Entretanto, é necessário que mais estudos sejam realizados para elucidar o 

efeito dessas diferentes estratégias de hidratação sobre a capacidade de 

exercício no calor. 

 O estresse do exercício na resposta cardiovascular, nesse caso, da 

frequência cardíaca, não foi diferente entre as visitas.  O aumento retratado foi 

decorrente da própria intensidade do exercício ao longo do tempo (RAMOS-

JIMÉNEZ et al., 2013). O tempo de exercício, nível de desidratação, aclimatação, 

bem como, o hábito dos participantes de não ingerir bebida são fatores que 

devem ser considerados frente a esse resultado. É bem descrito na literatura que 

as maiores sobrecargas observadas no sistema cardiovascular (frequência 

cardíaca, pressão arterial, débito cardíaco) são relatadas durantes exercício 

extenuantes, principalmente quando associado a presença de hipertermia e 

hipoidratação (GONZALÉZ-ALONSO et al., 2008). Como o %Des permaneceu 

inferior aos 2% em todos as visitas, entende-se que o nível de desidratação não 

foi suficiente para influenciar na resposta cardíaca. 
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  O aumento observado nas temperaturas retal, da pele e corporal média 

também foram decorrentes do aumento da intensidade do exercício ao longo do 

tempo, não existindo diferença entre as condições experimentais. Assim como 

para o desempenho, compreende-se que o %Des inferior a 2% não obteve 

influência sobre as temperaturas. A sobrecarga associada ao sistema 

cardiovascular que possui estreita relação com a presença de hipertermia não 

foram comprometidas pelo nível de desidratação.  A literatura demonstra a 

presença de hipertermia quando registrados níveis de desidratação superiores 

aos 2% (ARMSTRONG et al., 1997; WALL et al., 2013; LOGAN-SPRENGER et 

al., 2015). Outro fator que possui impacto sobre a temperatura corporal são as 

correntes de ar. Na presença da corrente de ar são verificadas reduções na 

temperatura central e da pele. Nesse caso o mecanismo de convecção e 

evaporação potencializariam a termorregulação. Saunders et al. (2005) 

observaram que velocidades diferentes tem impactos distintos sobre a 

temperatura central. No presente estudo, mesmo na presença de corrente de ar, 

parece que não seria suficiente para influenciar em uma possível redução da 

temperatura corporal e da pele, sendo a velocidade considerada baixa (9 km/h) 

(SAUNDERS et al., 2005). No entanto, não é possível afirmar que essa 

velocidade não teve impacto sobre essas temperaturas. É provável que assim 

como para as demais variáveis o tempo possa ter influenciado nesse resultado. 

 O aumento na percepção subjetiva de esforço não foi distinto entre as 

estratégias de hidratação. Foi observado aumento gradativo na PSE para todas 

as condições ao longo do tempo, sendo semelhante ao que foi reportado em 

outros estudos (LEVELS et al., 2012; LAITANO et al., 2014; ARMSTRONG et 

al., 2014). Entendemos que o tempo de exercício também foi importante para o 

resultado apresentado nesta variável, bem como, à similaridade entre a 

temperatura central e da pele (TABELA 2) entre as estratégias de hidratação. 

Tucker (2009) descreve que a interação entre informações de diferentes fatores 

fisiológicos, como por exemplo, temperatura central, da pele e frequência 

cardíaca repercutem no comportamento da percepção subjetiva de esforço. Os 

valores médios reportados da temperatura central, da pele e da frequência 

cardíaca no presente estudo parecem não ter sido suficiente para refletir numa 

diferença de PSE entre as condições.   
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6      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo demonstrou que diferentes estratégias de hidratação 

não promoveram diferença sobre a capacidade de exercício no calor em homens 

hipoidratados. Da mesma forma, as respostas cardiovasculares e 

termorregulatórias não sofreram influência em decorrência das estratégias de 

hidratação.  
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ANEXO A 

PAR Q 
Physical Activity Readiness Questionnarie 

 
Este questionário tem objetivo de identificar a necessidade de avaliação clínica antes 
do início da atividade física. Caso você marque mais de um sim, é aconselhável a 
realização da avaliação clínica. Contudo, qualquer pessoa pode participar de uma 
atividade física de esforço moderado, respeitando as restrições médicas. 
 
Por favor, assinale “sim” ou “não” as seguintes perguntas: 

1) Alguma vez seu médico disse que você possui algum problema de coração e 
recomendou que você só praticasse atividade física sob prescrição médica?  

       sim   não 

2) Você sente dor no peito causada pela prática de atividade física? 

       sim       não 

3) Você sentiu dor no peito no último mês?    sim       não 

4) Você tende a perder a consciência ou cair como resultado do treinamento? 

       sim   não 

5) Você tem algum problema ósseo ou muscular que poderia ser agravado com a 
prática de atividades físicas?  

       sim       não 

6) Seu médico já recomendou o uso de medicamentos para controle de sua pressão 
arterial ou condição cardiovascular?  

       sim       não 

7) Você tem consciência, através de sua própria experiência e/ou de aconselhamento  
      médico, de alguma outra razão física que impeça a realização de atividades físicas ?  

       sim       não 

 
Gostaria de comentar algum outro problema de saúde seja de ordem física, psicológica, 
termorregulatória ou endócrina que impeça a sua participação na pesquisa? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Declaração de Responsabilidade 

Estou ciente das propostas da pesquisa intitulada “Efeito do Consumo Ad Libitum 
Versus Volume Fixo de Líquidos Sobre a Capacidade de Exercício, Resposta 
Cardiovascular e Termorregulatória no Calor” e assumo a veracidade das informações 
prestadas no questionário “PAR-Q”. 

Nome do participante: __________________________________________________________ 

Data_____________               
Assinatura___________________________________________ 
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ANEXO B 

  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF  

COMITÊ DE ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – CEDEP  

COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISA - CEP  

  

  

Prezado pesquisador,     

É com satisfação que informamos formalmente ao Vº. Sr. que o projeto “Efeito 

do consumo ad libitum versus volume fixo de líquidos sobre a capacidade de exercício, 

resposta cardiovascular e termorregulatória no calor” foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas – (CEDEP)  ad referendum no dia 25 de junho 

de 2014. A partir de agora, portanto, o vosso projeto pode dar início à fase prática ou 

experimental. Informamos ainda que no prazo máximo de 1 (um) ano a contar dessa 

data deverá ser enviado a esse Comitê um relatório sucinto sobre o andamento da 

presente pesquisa. Informamos que para efeito de publicação, o presente projeto 

encontra-se registrado sob o nº 0015/250614 CEDEP/UNIVASF.   

Pesquisador responsável: Orlando Laitano Lionello Neto  

  

 Data da entrada: 23/05/2014  

Petrolina-PE, 21 de julho de 2014.  

  
(Alexandre H. Reis)  

Coordenador CEDEP/UNIVASF  

 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina - PE 

CEP 56.304-205 - Petrolina – PE Tel/Fax: (87) 2101-6896 E-mail: cedep@univasf.edu.br 
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ANEXO C 

 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  

COLEGIADO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-205  

Fone: (87) 2101 6856  

  

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

Você está sendo convidado a participar como voluntário em uma pesquisa científica com o 

objetivo de verificar os efeitos do consumo livre de água ou do volume fixo de água sobre a 

capacidade de exercício no calor. Inicialmente, você responderá a um questionário de saúde 

para descartar qualquer tipo de disfunção cardiovascular, termorregulatória ou endócrina. Em 

seguida, você será submetido a uma bateria de avaliações antropométricas compreendidas de 

dobras cutâneas, peso, estatura, e de um teste progressivo até a exaustão em uma bicicleta 

estacionária, de modo que você alcance o seu esforço máximo durante o teste. Após estes 

procedimentos, você retornará ao laboratório em um outro dia e então será submetido a um 

processo de familiarização na bicicleta, em que também será identificado o seu nível de 

desidratação, posteriormente utilizado para determinar a estratégia de hidratação em uma das 

visitas experimentais. Um dia após a última sessão de familiarização, você retornará ao 

laboratório e então iniciará as sessões em que você realizará exercício na bicicleta. Nessas 

sessões você estará sujeito a três situações de realizar o consumo de água que só será conhecida 

no dia. Assim, em umas das sessões você poderá consumir água a vontade, em outra você 

consumirá volumes fixos pré-estabelecidos, e por fim não poderá realizar nenhum consumo de 

água. Antes do exercício propriamente dito, serão realizados alguns procedimento como: a 

coleta de 5ml de sangue, a auto inserção de um termômetro retal, e a colocação de um 

frequencímetro para a monitorização da frequência cardíaca durante o exercício. Em seguida, 

você se posicionará na bicicleta para realizar o exercício, que será conduzindo em uma sala 

previamente aquecida.  Esta pesquisa esclarecerá as respostas que diferentes estratégias de 

hidratação promovem sobre a capacidade de exercício no calor. Embora as sessões sejam 

compostas pela prática de exercício no calor, você não estará sujeito a nenhum tipo de 
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desconforto inédito tendo em vista que será realizado um período de familiarização. No entanto, 

em caso de alguma eventualidade, além do suporte dos pesquisadores, você receberá 

assistência da SAMU para o pronto socorro. Você poderá desistir de participar do projeto a 

qualquer momento, sem que seja necessário justificar o motivo da desistência para os 

pesquisadores. Todos os dados e informações obtidos durante a sua participação nesta pesquisa 

serão usados somente para divulgações científicas, sendo que a sua identidade não será 

revelada de maneira alguma. Após sua participação no estudo será fornecido um laudo com os 

resultados de todas as avaliações realizadas durante a pesquisa. Não será oferecido nenhum 

tipo de recompensa financeira pela sua participação na pesquisa.  

 

Assinatura do participante:______________________________ Data:  

Assinatura do pesquisador:______________________________ Data:   

  

Pesquisadores Responsáveis:   

  

Dr. Orlando Laitano – Matrícula SIAPE 1736400   

Telefone: 87-96400500  

orlando.laitano@gmail.com  

  

Denise de Melo Marins  

Telefone: 87-88099562/87-98092870 

dnz_marins@hotmail.com  
  

  

  

  

 

 

 

 


