
Na América Latina é comum encontrar recomendações e normas que foram desenvolvidas nos Estados 
Unidos ou na Europa. As pessoas geralmente questionam se estas recomendações são válidas para a nossa 
região do mundo. Conscientes desta necessidade,  a Gatorade Sports Science Institute (GSSI) reuniu um 
grupo de médicos e cientistas da América Latina, mais dois outros estudiosos, para discutir as atuais 
evidências científicas sobre o tópico  'Atividade Física no Calor: Regulação Térmica e Hidratação. Este 
documento é fruto de um Simpósio de dois dias. Existe também um consistente documento que discute as 
principais questões com mais detalhes. 
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A evidência científica mostra que o exercício regular trás muitos benefícios à saúde, mas condições de calor e 
umidade impõem um grande desafio para a capacidade do corpo realizar atividade física. O desempenho ao 
exercício fica reduzido significativamente, e aumentam os riscos da desidratação e de doenças relacionadas ao 
calor. Condições de alto estresse térmico pelo calor predominam  na maior parte da América Latina. Então, 
estratégias são necessárias para  minimizar o impacto destas condições em pessoas fisicamente ativas e atletas. 
 
1. Exercitar-se regularmente. A atividade física regular irá beneficiar a sua saúde, e alcançando um maior 

nível de aptidão física irá melhorar a sua habilidade de tolerar o estresse pelo calor. 
 
2. Ajustar-se ao seu ambiente.  Quando está quente e úmido, o exercício torna-se mais difícil e o desempenho 

fica reduzido. Você pode fazer a sua atividade física mais  confortavelmente,  reduzindo o tempo e o esforço  
dedicado ao aquecimento, mudando a sessão de exercício ou a estratégia de competição visando reduzir a 
intensidade do exercício  e/ou  duração, fazendo  repousos mais longos e freqüentes. Vestir roupas leves e 
soltas,  procurar áreas mais frescas com sombra ou vento. Nunca faça exercício vestindo roupas de plástico: 
isto não ajuda a reduzir a gordura corporal, tornando o exercício mais difícil e aumentando os problemas 
relacionados ao calor. Considere evitar qualquer atividade física quando as condições de tempo estiverem 
excepcionalmente quente e úmido, ou exercitando nas horas mais frescas do dia. 

 
3. Preste atenção a adaptação ao calor. A exposição gradual ao calor, com sessões mais curtas e exercícios 

mais leves resultam em adaptações que vão fazer o exercício parecer mais fácil, melhorando o seu 
desempenho. Uma destas adaptações é o aumento da taxa de sudorese, o que aumenta a necessidade para a 
reidratação. 

 
4. Mantenha-se bem hidratado.  

A água está  amplamente disponível para a reidratação, porém, geralmente a reposição espontânea das 
perdas causadas pela sudorese durante o exercício é insuficiente. As pessoas tendem a beber mais as bebidas 
esportivas (popularmente chamadas de isotônicos) do que água pura. As bebidas esportivas devem conter 
carboidratos como fonte energética, e eletrólitos, especialmente sódio,  para uma hidratação mais efetiva. 
Uma boa bebida esportiva não necessita da adição de vitaminas e outros elementos para produzir  benefícios 
adicionais. Escolhendo um sabor agradável ao seu paladar, suas necessidades de fluídos será mais facilmente 
atingida. A refrigeração torna a ingestão mais apetitosa e espontânea. 
 
Beba suficientemente antes, durante, e após a atividade física. Bebendo cerca de 1 ou  2 copos ( 250 a 500 

ml) de líquidos pelo menos duas horas antes do exercício, permitirá que você elimine pela urina qualquer excesso 
de fluido, garantindo um nível de hidratação. Durante o exercício, beba em torno de 1 a 2 copos a cada 15 min 
para compensar as perdas pelo suor, ou o mais próximo que você possa tolerar sem se sentir desconfortável. 
Tente volumes maiores, e ajuste estas quantidades de fluidos de acordo com as suas necessidades individuais. 

 
Após a atividade física, você terá que beber mais do que você acha que é necessário, porque a sede não 

é uma boa indicação nestas condições. Você deve beber mais do que 1 litro (4 copos) de líquido para cada kg 
de peso corporal perdido. Como o sal é perdido pelo suor, algum sal (sódio e potássio) deverá estar presente 
na sua bebida ou alimento ingerido neste momento. 
 



5. Crianças fisicamente ativas, idosos, e gestantes necessitam de um cuidado extra para  prevenir a 
desidratação e doenças provocadas pelo calor. Crianças podem apresentar um maior risco para a insolação 
do que adultos: os treinadores e os pais devem ter um cuidado extra em climas quentes para garantir 
oportunidades adequadas de ingestão de líquidos.  

Geralmente, os idosos apresentam um menor desempenho aeróbico e uma menor  capacidade de 
controlar a temperatura corporal durante o exercício no calor. Eles também apresentam uma sensibilidade 
mais baixa para a sede, e devem ser estimulados a beber mesmo quando não estão com sede.  

Gestantes que são fisicamente ativas devem evitar condições excessivamente quentes e terem cuidado 
para assegurar uma permanente ingestão adequada de líquidos. 

 
6. Muitas condições de saúde apresentam desafios específicos para a regulação da temperatura. 

Normalmente,  o exercício é prescrito para algumas condições médicas, tais como diabete, doença 
coronariana e hipertensão. Os médicos podem achar necessário  ajustar as  recomendações gerais deste 
documento para satisfazer as necessidades daqueles indivíduos que estão fazendo uso de medicações. 
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