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XI 

ÁGUA 

Existe um ditado que diz sermos todos filhos da 
terra, deste maravilhoso e maltratado planeta Terra, que se 
tivesse que ter outro nome, o mais adequado seria planeta 
Água. Na realidade, somos, sim, filhos da água, pois toda a 
vida e toda nossa evolução começaram na água. Como a 
composição do nosso planeta, 2/3 do nosso organismo é 
constituído por água. Seria então, uma incoerência não se 
perceber a relevante e natural importância deste elemento 
em nossa saúde. 

A água é o nosso principal nutriente e, embora 
não forneça calorias ou outro subproduto de macro 
nutrientes, é na dependência dela, que todas as nossas 
reações fisiológicas, bioquímicas e metabólicas se tornam 
viáveis e se realizam. Desta forma, conseguimos nos manter 
vivos e saudáveis. A água transporta nutrientes, participa de 
todas as reações de metabolização e produção de energia, 
é quem regula nossa temperatura corporal e promove a 
eliminação dos subprodutos tóxicos de todas as nossas 
reações orgânicas. Na atividade física, necessitamos de 
maior ingestão de água, pois em média gastamos parte do 
nosso estoque corporal, sendo que um terço deste gasto 
corresponde à queima calórica e ao aumento metabólico 
que consome água, enquanto os outros dois terços restantes 
são gastos na eliminação do suor que serve para manter em 
níveis adequados nossa temperatura corporal durante toda 
a atividade física. Perdemos água continuamente também 
pela respiração, transpiração, e pela perspiração. 

Sem um estoque adequado e uma reposição 
adequada da água, nosso metabolismo fica mais lento e 
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também não conseguimos, entre outras coisas, eliminar 
gorduras e queimar calorias de maneira eficiente. Mesmo nos 
esforçando e fazendo uma dieta equilibrada acompanhada 
de exercícios, sem água, nossa eliminação ficará travada. A 
falta de água nos deixa mais cansados, desanimados, com 
sintomas de fadiga precoce para as atividades cotidianas, 
facilmente irritáveis (estamos intoxicados), com intestinos 
mais ressecados, pele mais seca e sem viço, tosse seca e 
persistente. As funções do fígado e também dos rins ficam 
prejudicadas. Há uma maior incidência de cálculos renais, 
doenças de pele, mau hálito, e maior dificuldade de 
concentração. Todo ser vivo depende da água para 
sobreviver, crescer e se desenvolver. Uma reposição 
inadequada deste elemento primordial fará com que tudo 
no nosso organismo funcione mal. É queixa comum nos 
consultórios, pessoas afirmarem que urinam pouco, 
sentem-se inchadas e acham que retêm líquido. Com isto, 
imaginam que tenham problemas nos rins. Porém, feitos 
todos os exames e nada constatado, observamos que são 
pacientes que bebem pouca água. Sofrem o efeito 
"camelo": o organismo, numa reação de proteção, por ser a 
água imprescindível para a manutenção da vida, procura 
economizá-la ao máximo. Claro que, com isso, todo o 
metabolismo biológico cai, as reações bioquímicas ficam 
mais lentas, a eliminação dos seus subprodutos e resíduos 
tóxicos fica prejudicada e, sem dúvida, com o passar do 
tempo, problemas e doenças surgirão. 

Apesar de a água estar presente em grande 
percentual na maioria dos alimentos que deveria fazer parte 
do nosso dia-a-dia (frutas, hortaliças em geral, leite, e outros), 
devemos complementar essa quantidade com água mesmo, 
pura e cristalina, em pelo menos um litro e meio, todos os 
dias. A melhor maneira de se fazer uso desta medida é 
fracioná-la por todo o dia de uma maneira mais ou menos 
uniforme. A água em circulação no nosso corpo é energia 
vital em movimento. Água parada é energia estagnada. Só 
traz impurezas, toxidez e doenças. É na água parada de 
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cisternas, poças e recipientes abandonados que proliferam 
impurezas, micróbios, mosquitos e doenças. A água é uma 
fonte forte e vigorosa de saúde, cujo potencial ainda não 
desvendamos por inteiro. Colocada em um copo mata a 
sede e beneficia a vida, descontrolada numa tempestade 
pode promover uma tragédia com fúria devastadora. 

A água não deve ser desperdiçada e nem 
desrespeitada, como infelizmente temos visto acontecer 
de maneira abusiva e irresponsável ao longo dos tempos, 
mais ainda nestes nossos últimos tempos. Ela, como já 
vimos acima, foi o nosso berço inicial e onde tudo 
começou. Dependemos dela para a sobrevivência e 
manutenção de toda a vida que conhecemos, inclusive a 
nossa. O homem deve repensar qualquer tipo de atitude 
que gere desperdício ou descuido com este precioso 
líquido, seja por ignorância ou o mais comum, seja pelo 
mau uso. A água não é uma fonte inesgotável de recurso, 
e a quantidade de água potável que a humanidade dispõe 
para uso é muito pequena e tem que ser preservada e 
protegida a qualquer custo. Água fluída e corrente, sendo 
continuamente reciclada da maneira que só a natureza 
sabe fazer. Como já dissemos, somos todos os filhos da 
água e é ela que mantém viva e exuberante toda a 
natureza. 
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