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Estratégias de hidratação durante 

a prática de exercícios físicos: 

Ingestão de líquidos planejada e ad libitum

Hydration strategies during exercise: planned fluid intake and drinking 
ad libitum

Resumo

Diversos fatores influenciam no processo de hidratação do atleta durante o exercício físico, como a disponibilidade de reposição de 
fluidos, oportunidades para beber e o comportamento individual. Esses fatores, associados à modalidade esportiva, às características 
fisiológicas do exercício realizado e às condições ambientais, podem determinar o estado de hidratação do atleta, variando entre hipo-
hidratação, normo-hidratação e hiper-hidratação. Entre as estratégias para a hidratação de atletas durante a prática de exercícios físicos, 
a ingestão de fluidos ad libitum representa o consumo livre de líquidos, sempre que desejado, na quantidade desejada. Por outro lado, a 
ingestão de fluidos planejada consiste em uma estratégia individualizada de ingestão de líquidos. Este estudo trata-se de uma revisão de 
literatura para melhor compreender o efeito das seguintes estratégias de hidratação durante a prática de exercícios físicos: ingestão de 
líquidos planejada e ad libitum. Para localizar as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho, foram realizadas pesquisas na base 
de dados PubMed/MEDLINE, empregando as seguintes palavras-chave: "hydration", "fluid replacement", "sports nutrition", "exercise", 
"planned fluid intake" e "drinking ad libitum". Os resultados não apontam diferenças significativas quanto ao estado de hidratação e 
performance durante o exercício físico entre a ingestão de líquidos ad libitum e a ingestão de fluidos planejada. A ingestão de líquidos 
ad libitum parece ser uma estratégia de hidratação no esporte tão eficiente quanto a ingestão de fluidos planejada. Além disso, beber ad 
libitum pode ser suficiente para prevenir a hiponatremia associada ao exercício físico (EAH). No entanto, os atletas devem compreender 
a importância de iniciar o exercício físico em estado normo-hidratado, visto que as ingestões de líquidos planejada e ad libitum durante 
o exercício físico podem não ser capazes de corrigir por completo o estado de hidratação dos indivíduos que iniciam a atividade em 
estado hipo-hidratado.

Palavras-chave: Hidratação, reposição de fluidos, esporte, exercício, ingestão de líquidos planejada, ingestão de líquidos ad libitum.

Abstract

Several factors influence the athlete's hydration process during exercise, such as the availability of fluid replacement, opportunities for 
drinking and individual behavior. Those factors, associated to the sport modality, physiological characteristics of the performed exercise 
and environmental conditions, can determine the hydration state of the athlete, varying among hypohydration, normohydration and 
hyperhydration. Among the strategies for the hydration of athletes during physical exercise, drinking ad libitum represents the fluid-free 
consumption, whenever desired, of the desired amount. On the other hand, the planned fluid intake consists of an individualized strategy. 
This study is a literature review to better understand the effect of the following hydration strategies during physical exercise: planned 
fluid intake and ad libitum. To locate the bibliographic references used in this study, we searched the PubMed/MEDLINE database 
using the following keywords: "hydration", "fluid replacement", "sports nutrition", "exercise", "planned fluid intake" and "drinking ad 
libitum ". The results do not indicate significant differences regarding the state of hydration and performance during the physical exer-
cise between fluid intake ad libitum and planned fluid intake. Fluid intake ad libitum appears to be a strategy for hydration in sports as 
efficient as planned fluid intake. In addition, drinking ad libitum may be sufficient to prevent exercise-associated hyponatremia (EAH). 
However, athletes should understand the importance of initiating physical exercise in normohydrate status, since planned fluid and ad 
libitum during physical exercise may not be able to completely correct the hydration status of individuals who initiate exercise activity 
in hypohydrated state.

Keywords: Hydration, fluid replacement, sports, exercise, planned fluid intake, drinking ad libitum.
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A
Introdução

A evaporação do suor é um dos mecanismos 
fisiológicos termorregulatórios que auxiliam 
no resfriamento e protegem contra o 
superaquecimento, resultado do trabalho 
muscular realizado durante o exercício físico. 
Temperatura ambiental, umidade, intensidade 
e duração do exercício físico influenciam na 
quantidade de água corporal perdida por meio da 
transpiração1.

A estabilização de níveis adequados de 
hidratação, a fim de repor a quantidade de água 
corporal eliminada, é de fundamental importância 
para a preservação da saúde e manutenção da 
performance esportiva. Em contrapartida, quando 
a ingestão de líquidos não é capaz de repor a 
perda de fluidos em níveis intra e extracelular, 
ocorre o processo de desidratação, o que pode 
levar a hipo-hidratação, oferecer riscos à saúde e 
prejudicar a performance esportiva1,2.

A desidratação ≥ 2 % da massa corporal 
pode reduzir os níveis de VO2 máx, elevando 
o grau de dificuldade e intensidade relativa do 
exercício físico, prejudicando a performance 
esportiva em atividades de endurance. Por outro 
lado, a performance esportiva em atividades 
de força e potência muscular parece ser menos 
comprometida pela desidratação. A hipo-
hidratação decorrente do processo de desidratação 
em níveis entre 3 e 4% pode gerar desconfortos, 
alterar o humor, elevar a percepção de esforço 
e prejudicar o desempenho em atividades 
esportivas que requerem habilidades técnicas 
(futebol, basquetebol, rugby...) ou necessitam de 
desempenho cognitivo apurado3,4.

Ainda, a restrição de ingestão de líquidos 
durante exercícios físicos de duração prolongada 
é capaz de elevar a concentração plasmática de 
cortisol, o que pode prejudicar o funcionamento 
do sistema imunológico e aumentar o risco de 
infecções5. O consumo entre 5 e 10 ml de líquidos/
kg de massa corporal entre 2 e 4 horas pré-
exercício permite que o atleta inicie a atividade 
em estado normo-hidratado. Além disso, o 
consumo de bebidas ou alimentos contendo 
sódio nos momentos pré-exercício pode auxiliar 
na retenção de fluido corporal2. A manutenção do 

estado normo-hidratado durante o treinamento 
físico promove um ambiente celular favorável às 
respostas adaptativas relacionadas ao exercício5. 

Diversos fatores influenciam no processo de 
hidratação do atleta durante o exercício físico, 
como a disponibilidade de reposição de fluidos, 
oportunidades para beber e o comportamento 
individual. Esses fatores, associados à modalidade 
esportiva, às características fisiológicas do 
exercício realizado e às condições ambientais, 
podem determinar o estado de hidratação do 
atleta, variando entre hipo-hidratação, normo-
hidratação e hiper-hidratação2,5.

A avaliação de variações na massa corporal, 
coloração de urina e sede pode ser utilizada 
para analisar o nível de hidratação do atleta e 
estabelecer a melhor estratégia de reposição 
de fluidos6. Além disso, aplicar a estratégia de 
hidratação durante os treinamentos permite que 
o atleta se habitue com a ingestão de fluidos 
durante o exercício físico e se sinta confortável 
a nível gastrointestinal para realizar a hidratação 
de maneira adequada durante a competição 
esportiva5.

Entre as estratégias para a hidratação de 
atletas durante a prática de exercícios físicos, 
a ingestão de fluidos ad libitum representa o 
consumo livre de líquidos, sempre que desejado, 
na quantidade desejada. Por outro lado, a ingestão 
de fluidos planejada consiste em uma estratégia 
individualizada de ingestão de líquidos7.

Ainda, o planejamento de ingestão de líquidos 
é determinado após a avaliação da quantidade 
de variação de fluido corporal (± 2 % de massa 
corporal) antes e após o exercício físico. O 
principal objetivo dessa estratégia é evitar o 
processo de desidratação, bem como o excesso 
de consumo de líquidos pelo atleta, fatores que 
poderiam comprometer a termorregulação e a 
performance esportiva7,2. Portanto, o objetivo 
desta revisão é identificar a melhor estratégia 
de reposição de fluidos durante a prática de 
exercícios físicos: ingestão de líquidos planejada 
ou ad libitum.

Este estudo trata-se de uma revisão de 
literatura para melhor compreender o efeito das 
estratégias de hidratação durante a prática de 
exercícios físicos. Para localizar as referências 
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bibliográficas utilizadas neste trabalho, foram 
realizadas pesquisas na base de dados PubMed/
MEDLINE, empregando as seguintes palavras-
chave: “hydration”, “fluid replacement”, “sports”, 
“exercise”, “drinking planned” e “drinking ad 
libitum”. 

Resultados e discussão

No primeiro posicionamento do American 
College of Sports Medicine (ACSM) sobre 
reposição de fluidos durante o exercício físico, 
Convertino et al.8 recomendam que os atletas 
iniciem a ingestão de líquidos durante a prática 
de exercício físico o quanto antes, a fim de repor 
a quantidade de fluidos perdida pela transpiração. 
Ainda, os autores8 indicaram que a ingestão de 
líquidos a partir da sensação de sede não seria 
suficiente para restaurar a perda de fluidos 
durante o exercício físico, sugerindo que os 
atletas bebam a quantidade máxima de líquidos 
tolerada ao longo da prática esportiva.

Posteriormente, em outro posicionamento 

do ACSM, Sawka et al.9 sugerem que a perda 
de fluidos deve ser quantificada por meio da 
pesagem corporal nos momentos pré e pós-
exercício, a fim de auxiliar no planejamento 
individualizado de ingestão de líquidos durante 
a prática de exercícios físicos. Além disso, os 
autores9 reforçam que a ingestão de bebidas 
contendo carboidratos e eletrólitos pode auxiliar 
na manutenção da performance esportiva e no 
equilíbrio hidroeletrolítico.

Por outro lado, em um recente consenso 
sobre hiponatremia associada ao exercício 
físico (EAH), condição caracterizada pela 
concentração plasmática de sódio reduzida (< 
135 mmol/l) durante ou até 24 horas após a 
prática de exercícios físicos, Hew-Butler et al.10 
indicam que a ingestão de líquidos apenas em 
momentos em que o atleta sinta sede parece ser 
a melhor estratégia de hidratação para prevenir a 
EAH (Figura 1), visto que o consumo excessivo 
de fluidos é um dos fatores de risco para o 
desenvolvimento dessa condição (Tabela 1).

Figura 1. Estratégia de hidratação para prevenir os sintomas de EAH.

Tabela 1. Fatores de risco para o desenvolvimento de EAH assintomática ou sintomática

Fonte: Hew-Butler et al.10.

Fonte: Adaptado de Hew-Butler et al.10.

Manutenção da osmolalidade do plasma
(dentro da normalidade)

Mantém o volume plasmático 
dentro da normalidade para a execução da atividade

Ingestão de líquidos 
quando sente sede

Minimiza a 
hiponatremia

Previne desidratação 
excessiva

 (protege a performance 
esportiva)

Excesso de ingestão de água, bebidas esportivas e outras bebidas hipotônicas
Ganho de peso durante a prática de exercícios físicos
Duração do exercício físico > 4 horas
Inexperiência na modalidade esportiva ou treinamento inadequado
Velocidade de corrida reduzida
Índice de massa corporal (IMC) elevado ou reduzido
Alta disponibilidade de reposição de fluidos
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Ainda, quando a ingestão de líquidos durante 
a prática de exercícios físicos supre ou até supera 
a perda de fluidos pelo suor, o consumo de 
bebidas esportivas contendo sódio pode atenuar 
a redução dos níveis plasmáticos desse mineral 
em modalidades esportivas com duração entre 2 
e 4 horas10.

No mais recente posicionamento do ACSM 
sobre nutrição e performance esportiva, 
Thomas, Erdman e Burke2 recomendam que 
a ingestão de líquidos durante a prática de 
exercícios físicos deve ser planejada de maneira 
individual, conforme a necessidade do atleta 
e as oportunidades para beber, a fim de repor 
a quantidade de fluidos perdida por meio da 
transpiração e prevenir hipo e hiper-hidratação. 
Além disso, os autores2 apontam que a sensação 
de sede pode ser um bom indicativo do momento 
adequado para beber, sem necessariamente 
indicar processo de desidratação.

Em um estudo com militares, Nolte, Noakes 
e Nolte11 compararam os efeitos da ingestão de 
fluidos planejada e restrita (IFPR) com a ingestão 
de líquidos ad libitum durante uma marcha militar 
de 16 km, concluída em 4 horas. O primeiro 
grupo foi instruído a beber 300 ml/h até o final 
do exercício físico, enquanto o segundo grupo 
foi orientado a beber líquidos conforme desejado. 
Ainda, os dois grupos foram desautorizados a 
ingerir alimentos durante o exercício físico. Os 
resultados mostraram diferenças significativas 
apenas na taxa de suor, superior no grupo 
ad libitum, o que pode ser atribuído à maior 
quantidade de líquidos consumida por hora nesse 
grupo, quando comparada à quantidade consumida 
pelo grupo IFPR durante o mesmo período. No 
entanto, não houve diferenças significativas entre 
os grupos quanto ao estado de hidratação.

Em um trabalho com 107 jovens atletas de 
futebol, Arnaoutis et al.12 avaliaram os níveis de 
hidratação antes e após duas sessões de treinamento 
com duração de 90 minutos, realizadas em dias 

diferentes e sob temperatura média de 27,2 ºC. Os 
atletas realizaram a ingestão de líquidos ad libitum 
durante o exercício físico. A análise de parâmetros 
urinários e de massa corporal revelaram que cerca 
de 90% dos atletas iniciaram o treinamento físico 
em estado hipo-hidratado; além disso, mesmo 
bebendo líquidos ad libitum durante o exercício 
físico, cerca de 95 % dos atletas finalizaram a 
atividade desidratados.

Ainda, Phillips, Sykes e Gibson13 avaliaram 
o estado de hidratação de 14 jovens atletas de 
futebol em 3 sessões de treinamento realizadas em 
clima frio. Durante cada sessão de treinamento, os 
participantes do estudo consumiam líquidos ad 
libitum, com limite de 1,5 litros por indivíduo. Os 
resultados apontaram que muitos atletas iniciaram 
o exercício físico em estado hipo-hidratado. Além 
disso, a ingestão de líquidos ad libitum foi capaz 
de repor cerca de 71 % da quantidade de fluidos 
perdida durante as sessões de treinamento.

Em um estudo realizado com 15 atletas 
universitários de diversas modalidades esportivas, 
Ayotte e Corcoran14 analisaram os efeitos da 
ingestão de líquidos planejada individualmente 
conforme a perda de fluidos e sódio do atleta. 
Os autores14 separaram os participantes em dois 
grupos, posteriormente cruzados: o primeiro 
grupo ingeriu líquidos conforme o planejamento 
individualizado (PHP), enquanto o segundo grupo 
foi orientado a manter o hábito de hidratação 
normal (NHP) durante o estudo. Cada grupo 
realizou uma sessão de treinamento de intensidade 
elevada, específica para a modalidade esportiva 
que praticavam. Além disso, os autores14 
aplicaram testes de habilidade cognitiva e 
potência anaeróbica, realizados imediatamente 
antes e após cada sessão de treinamento (Gráfico 
1). Os resultados demonstraram que a análise das 
perdas de fluidos e sódio em cada atleta auxilia no 
planejamento individual de ingestão de líquidos, 
o que pode contribuir para a segurança, saúde e 
performance esportiva.
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Berkulo et al.15 avaliaram 12 ciclistas durante 
um time-trial (TT) de 40 km. Os participantes 
foram separados em 3 grupos: o primeiro grupo 
(EU) realizou a ingestão de líquidos de maneira 
normal e suficiente pré-exercício, mas não 
ingeriu líquidos durante o TT; o segundo grupo 
(HIPO) não ingeriu líquidos pré-exercício nem 
durante o TT; já o terceiro grupo (FLUIDO) 
não ingeriu líquidos pré-exercício, mas ingeriu 

líquidos ad libitum durante o TT. Não houve 
diferenças significativas entre os grupos quanto 
a performance esportiva (Gráfico 2), frequência 
cardíaca, resposta à temperatura e percepção 
de esforço. Além disso, o segundo grupo, que 
iniciou o TT em estado hipo-hidratado, não teve o 
desempenho prejudicado. Já o terceiro grupo não 
conseguiu melhorar a performance no TT após 
ingerir líquidos ad libitum.

Gráfico 1. Testes de potência anaeróbia e habilidades cognitivas.

Gráfico 2. Potência durante o TT de 40 km.

Fonte: Ayotte e Corcoran14.

Fonte: Adaptado de Berkulo et al.15.
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Durante um evento de 164 km de ciclismo, 
realizado sob temperatura elevada, Armstrong 
et al.16 analisaram 24 indivíduos treinados. 
Durante o processo seletivo dos participantes do 
estudo, os autores16 verificaram qual a estratégia 
de hidratação previamente utilizada por cada 
indivíduo para determinar em qual grupo de estudo 

este se encaixaria, a fim de evitar mudanças no 
hábito de hidratação do ciclista durante o evento 
esportivo. Os participantes que concordaram em 
participar do estudo foram separados em dois 
grupos, sendo que o primeiro grupo foi orientado 
a ingerir líquidos apenas quando sentisse sede, 
enquanto o segundo grupo foi orientado a ingerir 
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de prova, marcadores de hidratação, respostas 
fisiológicas e perceptivas (Gráfico 3).

líquidos ad libitum. Os resultados apresentaram 
poucas diferenças entre os grupos quanto ao tempo 

Gráfico 3. Sede durante o teste de corrida.

Fonte: Adaptado de: Hoffman, Snipe e Costa19.
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Ainda, em outro trabalho com praticantes de 
ciclismo, Ferreira et al.17 separaram 11 indivíduos 
em 3 grupos para um teste de 30 km, realizado 
em cicloergômetro. Durante o teste, o primeiro 
grupo (CMR) realizou bochecho com uma 
solução líquida contendo 6,4 % de carboidratos; 
já o segundo grupo (DWL) ingeriu líquidos de 
maneira planejada conforme a perda de fluidos, 
quantificada durante uma sessão inicial para 

familiarização com o teste de 30 km; por fim, 
o terceiro grupo (DAL) realizou a ingestão de 
líquidos ad libitum. Os resultados mostraram 
que o bochecho com carboidratos não melhorou 
a performance esportiva quando comparado aos 
grupos de hidratação. Ainda, a perda de fluidos, 
semelhante entre os grupos CMR e DAL, foi maior 
do que o grupo DWL (Tabela 2). 

Tabela 2. Marcadores antropométricos e urinários de hidratação.

Fonte: Ferreira et al.17.

73.0 ±8.1 72.5 ±7.7 72.4±7.5

3.3 ±1.3 2.6 ±1.5 3.1 ±1.2

6.5 ±0.5 6.4 ±0.3 6.5 ±0.6

1.1 ±0.1 1.1 ±0.1 1.1 ±0.1

-1.3±0.1 (-1.5 a -1.1) -0.4±0.1 (-0.7 a -0.2) -0.1±0.1 (-1.3 a -0.7)

2.6±0.6 (0.9 a 3.1) 1.0±0.1 (0.8 a 1.3) 1.5±0.3 (0.9 a 2.0)

-0.3±0.1 (-0.6 a -0.1) 0.1±0.1 (-0.1 a 0.2) 0.1±0.2 (-0.4 a 0.3)

-0.1±0.1 (-0.1 a 0.1) 0.1±0.1 (-0.1 a 0.1) -0.1±0.001 (-0.1 a 0.1)

<.001 <.001 <.001

<.001 <.001 <.001

.003 .289 .759

.458 1.00 .210

71.7 ±7.9 72.1 ±7.5 71.5 ±7.4 <.001

<.001

.016

.283

<.001

.187

.027

.633

.065

.072

.525

.267

5.3 ±1.8 3.6 ±1.6 4.5 ±1.5

6.2 ±0.2 6.5 ±0.3 6.4 ±0.2

1.1 ±0.1 1.1 ±0.1 1.1 ±0.1

CMR DWL DAL
Pré Pré PréPós Pós Pós pa pb pc

Peso (média±DP)

Coloração da urina (média±DP)

pH da urina  (média±DP)

Densidade urinária (média±DP)

Diff. ± SE (IC95%)

Diff. ± SE (IC95%)

Diff. ± SE (IC95%)

Diff. ± SE (IC95%)

pd

pd

pd

pd

CMR= Bochecho de carboidrato. DWL= Ingerir líquidos para repor o peso perdido. DAL= Ingerir líquidos “ad libitum”. = Dados 
analisados de acordo com GEE. Diff= Diferença entre os tempos. SE= Erro padrão. atempo; btratamento; cInteração do tempo; 
*Tratamento; dEfeito com ajuste por Bonferroni.
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Em um estudo realizado com 8 atletas profissionais 
de hóquei no gelo, Emerson et al.18 compararam os 
efeitos da ingestão de fluidos planejada (IFP) com 
a ingestão de líquidos ad libitum durante a prática 
esportiva. Os autores analisaram densidade relativa e 
coloração urinária, concentrações de sódio e potássio 
urinário, alterações na massa corporal e volume 
de líquido ingerido. Os achados não apontaram 
diferenças entre os grupos quanto ao estado de 
hidratação, no entanto, alguns integrantes do grupo 
IFP relataram ingestão inadequada de líquidos ao 
longo do dia, sendo que a IFP durante o exercício 
físico não melhorou o estado de hidratação desses 
indivíduos.

Hoffman, Snipe e Costa19 avaliaram corredores 
treinados durante três testes de corrida em esteira. Os 
testes foram executados em intensidade moderada, 
com 2 horas de duração, e eram realizados em 
ambiente com temperatura controlada e elevada. 
Durante os três testes de corrida, os participantes 
realizaram a ingestão de água ad libitum, no entanto, 
em dois desses testes os participantes também 
realizaram a ingestão programada de bebidas 
contendo carboidratos ou proteínas. Os autores 
avaliaram variação de massa corporal, percepção 
de esforço, frequência cardíaca, temperatura retal 
e parâmetros bioquímicos dos participantes. Os 
achados mostraram que a ingestão de água ad 
libitum durante 2 horas de corrida foi suficiente para 
manter o estado de hidratação dos participantes, não 
exercendo efeitos negativos em variáveis fisiológicas 
e psicológicas.

Em uma revisão, Kenefick7 observou que a 

ingestão de líquidos ad libitum pode ser suficiente 
para a reposição de fluidos durante a prática de 
exercícios físicos de menor intensidade, com 
duração < 60 - 120 minutos e em ambientes de clima 
frio. Por outro lado, o autor7 ressalta que a hidratação 
planejada parece ser mais eficiente durante a prática 
de exercícios físicos de alta intensidade, com duração 
> 90 - 120 minutos e em ambientes de clima quente. 
Além disso, a hidratação planejada possibilita a 
ingestão regular de carboidratos e sódio durante a 
prática de exercícios físicos em que a intensidade 
e o tempo de duração justifiquem a necessidade de 
ingestão desses nutrientes7.

Conclusão

A ingestão de líquidos ad libitum parece 
ser uma estratégia de hidratação no esporte tão 
eficiente quanto a ingestão de fluidos planejada. 
Além disso, beber ad libitum durante a prática de 
exercícios físicos pode ser suficiente para prevenir 
a EAH. Entretanto, os atletas devem compreender a 
importância de iniciar o exercício físico em estado 
normo-hidratado, visto que as ingestões de líquidos 
planejada e ad libitum durante o exercício físico 
podem não ser capazes de corrigir por completo o 
estado de hidratação dos indivíduos que iniciam a 
atividade em estado hipo-hidratado. A escolha da 
melhor estratégia de hidratação durante a prática de 
exercícios físicos depende da modalidade esportiva, 
duração, intensidade, condições ambientais, 
oportunidades para beber e necessidade de reposição 
de nutrientes.
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