
A1

  
Jogo Online

 	Visitas diárias: 227918

 	País: PT

 	Âmbito: Desporto e Veículos

 	OCS: Jogo Online (O)

 
ID: 61462731

 
19-10-2015

Monitorizar níveis de hidratação pode antecipar doenças - O Jogo
 

URL:
http://www.ojogo.pt/Modalidades/outras_modalidades/interior.aspx?content_id=483251
3

 
A monitorização dos níveis de hidratação do corpo humano poderá contribuir para antecipar estados
de doença e detetar problemas graves de saúde. Este foi uma das conclusões de um novo estudo
apresentado durante o painel "Hidratação e Composição Corporal: saúde, função e modelagem", uma
iniciativa integrada no International Symposium on Body Composition, evento organizado pela
Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da Universidade de Lisboa.
 
 De acordo com Henry C. Lukaski, investigador do Departamento de Cinesiologia e Educação de Saúde
Pública da Universidade de Dakota do Norte, "a bioimpedância é capaz de monitorizar mudanças na
hidratação de pacientes submetidos a diálise e antecipar futuras complicações. Também pode
identificar indivíduos com retenção de líquidos e dificuldades respiratórias. Noutros casos poderá
ajudar a detetar indivíduos com excesso de hidratação associado à insuficiência cardíaca aguda".
 
 O especialista considerou ainda que "outros usos positivos da bioimpedância podem levar a uma
identificação adequada das alterações na hidratação entre as populações mais vulneráveis. Através
deste método é possível identificar indivíduos que têm uma hidratação pouco adequada e que podem
estar em risco ao nível da função mental ou ter complicações com determinadas doses de
medicamento".
 
 O método de bioimpedância avalia a percentagem de gordura, massa magra e hidratação no corpo
humano e permite calcular a faixa ideal de peso para o indivíduo de acordo com o sexo e idade. "O
futuro da bioimpedância na classificação de hidratação é promissor. Inúmeras aplicações na medicina
e triagem de possíveis grupos de risco como idosos e crianças poderão ser alvo de uma investigação
mais aprofundada", conclui o investigador.
 
 Para além de Henry C. Lukaski, o Simpósio "Hidratação e Composição Corporal: saúde, função e
modelagem" contou com as intervenções de. Dale Schoeller da Universidade de Wisconsin e da Dra.
Diana Thomas da Universidade do Estado de Montclair, Nova Jersey.
 
 Cada um abordou, dentro das suas especialidades, as tendências atuais de pesquisa considerando a
sua aplicação em saúde pública e na prática clínica.
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