2·

· 5 e 6 de Maio de 2012

Saúde
SIMPLES Para saber se você está consumindo a quantidade certa de água, é só observar a cor da urina

Água de beber
CÁSSIA CABALLERO
cassia.destak@gmail.com

Pare de contar os copos de água
que você bebe por dia. Isso mesmo. Existe uma maneira mais fácil e
eficiente de saber se você está consumindo a quantidade de líquido que
seu corpo precisa. “A quantidade de
água [que uma pessoa deve consumir] deve ser proporcional à temperatura do ambiente e à ingestão de
sal. Para saber [se está bebendo a
quantidade certa], basta observar a
cor da urina. Se estiver clara, a pessoa está consumindo a quantidade
adequada. Se está muito amarela e
concentrada, precisa ingerir mais
água”, explica o nefrologista e presidente da Sociedade Brasileira de
Nefrologia, Daniel Rinaldi dos
Santos.

Pessoas saudáveis têm o
mecanismo da sede que
alerta para a necessidade
de consumo de líquidos
Segundo Rinaldi, pessoas saudáveis têm o mecanismo da sede que
alerta para a necessidade de consumo de líquidos. No entanto, é preciso
ficar atento com crianças e idosos,
que nem sempre têm esse mecanismo funcionando bem.
Evolução
Há cerca de 20 anos, profissionais da
saúde em todo o mundo difundiram a
ideia de que o consumo diário de, pelo
menos, dois litros de água ajuda a perder peso, manter a pele bonita, eliminar toxinas, prevenir rugas e outros
incontáveis benefícios.
Atualmente, novos estudos já demonstram que há poucas evidências
sobre os reais benefícios do alto consumo de líquido. Eles atestam que
pessoas que vivem em climas quentes e secos têm mais necessidade de
beber água, assim como atletas.

água é vital para o funcionamento do
organismo, mas para aquelas pessoas
que não gostam do líquido, não há problemas em substituir a água por sucos
ou chás. “O problema de quem consome refrigerantes é a quantidade de
sódio que eles têm e, por isso, não irão
matar a sede
como se esti-

vesse bebendo um copo de água ”, salienta o médico.
Outra maneira de repor o líquido
de que o corpo necessita é por meio da
alimentação. As frutas, em geral, são
as maiores fontes de líquido, mas todo
alimento, em maior ou menor grau,
contém água que ajuda a repor as necessidade do
organismo.
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