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questionnaire is described, for the present  purposes, as 
drunk water (drkW).
Data were run by SPSS 19.0 by univariate descriptive 
statistics to calculate frequencies, measures of central 
tendency and dispersion. We also applied the Shapiro - 
Wilk hypotheses test, to verify variable's normal 
distribution, and the Spearman correlation test to verify 
eventual correlations between variables. A confidence 
level of 95% was adopted.

Results

Table 1 summarizes the relative contribution of 
nutrients and ions for  the evaluated individual's diet.  
Regarding the  ions influencing the water-electrolyte 
balance, potassium, sodium and chloride, a descending 
order of consumption values was noted with 3637,6mg 
± 1 4 5 9 , 4 / d a y,  2 0 7 2 , 8 m g ± 7 6 0 . 2 / d a y  a n d  
845,6mg±550,8/day respectively. Regarding  
macronutrients, the major consumption was for 
carbohydrates, followed by protein and lipids,  with 
mean values of 262,7±112,3g/day and 96,1±28,7g/day 
and 79,3±26,6g/day respectively.

Regarding water, the DrkW is about half the value of 
DW, that is 833ml ± 576,9 vs. 1471,9 ± 595,6 ml.
Since we have studied a reduced population sample,  p 
values from the Shapiro-Wilk test were analised to 
verify an eventual normality distribution (Table 2). 

outras; Ice tea; outros refrigerantes, sumos de fruta ou 
néctares embalados; leite; sopa de legumes e canja. A 
água contabilizada no QFA é designada para efeitos da 
análise como água da dieta (DW). 
Afim de avaliar a quantidade total de água consumida, os 
voluntários foram questionados sobre a quantidade de 
água/infusões/chás que consumiam diariamente. A água 
contabilizada via questionário é designada para efeitos 
da análise como água bebida (AgB). 
Os resultados foram tratados em SPSS 19.0, através de 
estatistica descritiva univariada com cálculo de 
frequências, medidas de tendência central e de dispersão. 
Foram ainda aplicados testes de hipoteses de Shapiro – 
Wilk para verificar a normalidade das variáveis e, a 
correlação de Spearman com o objectivo de comparar 
variáveis.  Foi adoptado um grau de confiança de 95%.

Resultados 

A tabela 1 resume o contributo relativo dos nutrientes e 
iões na dieta dos individuos avaliados. Observa-se que, 
no que respeita aos iões reguladores do equilíbrio 
hidroelectrolítico, o potássio o sódio e cloro, o seu 
consumo ocorre por ordem decrescente com valores de 
3637,6mg±1459,4/dia 2072,8mg±760,2/dia e 
845,6mg±550,8 /d ia  respec t ivamente .  Dos  
macronutrientes, o consumo dos carbohidratos é maior 
seguido das proteinas e finalmente dos lípidos com 
valores médios de 262,7g±112,3/dia e 96,1g±28,7/dia e 
79,3g±26,6/dia respectivamente.

No que respeita à água, a DrkW é cerca de metade do valor 
da DW, 833ml±576,9 vs 1471,9ml±595,6.
Tratando-se de uma amostra de reduzida dimensão, 
analisamos os valores de p do teste de Shapiro-Wilk, com 
vista a verificar se as varíaveis estudadas seguem ou não 

 

Nutrientes / Nutrients 
Mínimo 

Minimun 
Máximo 

Maximum 
Média 

Average 
Desvio Padrão 

Standart deviation 
Proteína / Protien (g) 43,6 159,4 96,1 28,7 
Carbohidratos / Glúcidos (g) 100,6 565,8 262,7 112,3 
Lípidos / Lipids (g) 37,1 153,7 79,3 26,6 
Potássio / Potássiium (mg) 1855,2 8037,9 3637,6 1459,4 
Sódio/ Sódium (mg) 962,9 4511,1 2072,8 760,2 
Água (ml) consumida pelo QFA 
Water (ml) consumed by FFQ 633,1 3170,4 1471,9 595,6 

Cloro / Clorine (mg) 156,5 2575,3 845,6 550,8 
Água/infusões/chás (ml) bebida 
Water/infusions/teas (ml) drink 125 2000 833 576,9 

Table 1 - Descriptive statistics
Tabela 1 - Estatística descritiva
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Only the protein consumption has shown a normal 
distribution (p> 0.05), meaning that this is the only 
variable that allows statistical inference to the general 
population.

The Spearman correlation enabled us to compare the 
intake of the various nutrients. (Table 3). The 
correlation is strong among the protein, the potassium 
and the sodium, which means that the protein intake is 
associated with the potassium and sodium 
consumption in the diet. The correlation is weak 
between the protein, carbohydrates and DW, meaning 
that the protein consumption is less related with 
carbohydrate consumption or with the DW. No 
relevant relationship between the drKW and the 
consumption of any of the other analyzed nutrients 
was found.

uma distribuição normal (Tabela2). Apenas o consumo 
de proteína mostra uma distribuição normal (p>0.05), 
pelo que, de acordo com a amostra em estudo, a proteína é 
a única varíavel que permite uma inferência estatística 
para uma população mais alargada.

A correlação de Spearman permitiu comparar o consumo 
dos nutrientes avaliados. (Tabela 3). A correlaçao é forte 
entre a proteina o potássio e o sódio o que significa que o 
consumo de proteína está associado ao consumo de 
potássio e sódio na dieta. A correlação é fraca entre a 
proteina, carbohidratos e a DW, o que significa que o 
consumo de proteina está menos associado ao consumo 
de carbohidratos ou de DW. Não encontrámos relação 
interessante entre a DrkW e o consumo de qualquer um 
dos restantes nutrientes analisados. 

Normality Tests 

Testes de normlidade 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Proteín 

Proteina 

,098 40 ,200* ,981 40 ,711 

Carbohydrates / Glucides 

Carbohidratos/Glucidos 

,133 40 ,073 ,935 40 ,023 

Lipids 

Lípidos 

,195 40 ,001 ,925 40 ,011 

K+ ,131 40 ,083 ,884 40 ,001 

Na + ,114 40 ,200* ,942 40 ,040 

Water 

Água 

,110 40 ,200* ,922 40 ,009 

Chloride 

Cloro 

,202 40 ,000 ,856 40 ,000 

AGE 

IDADE 

,286 40 ,000 ,756 40 ,000 

DRINKED WATER 

AGUA_BEBIDA 

,268 40 ,000 ,861 40 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Table 2 – Test of normality for the variables under study
Tabela 2 – Teste de normalidade para as varíaveis em estudo

About the water intake in a healthy population
Acerca da ingestão de água numa população saudável
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Clearly  significant differences were demonstrated  
between DW and drkW means (p = 0.000) where DW 
values (from FFQ) are 2.5 fold  higher than drkW 
(daily consumed water). Regarding the factors 
controlling an individual´s consumption of water as a 
beverage, the majority reported  to consume water in 
response to the sensation of thirst (Figure 1). Other 
differences related with dietary regime components 
could not be demonstrated (Table 4).

Existem diferenças estatisticamente significativas entre 
os valores médios de DW e da DrkW (p=0,000) visto que, 
os valores médios da primeira são bastante mais 
elevados, podemos mesmo afirmar que a DW (inquirida 
através do QFA) é 2,5 vezes superior à DrkW (água 
consumida ao longo do dia). Acerca das razões pelas 
quais  consomem água como bebida, de forma a 
esclarecer porque o fazem, a maioria dos individuos 
referiu consumir àgua em resposta à sensação de sêde 
(Figura 1), não tendo sido possivel  detectar diferenças 
significativas entre os componentes dos regimes 
dietários da amostra em estudo (Tabela 4).  

Spearman'srho 
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Proteína 
 
Protein  

CorrelationCoefficient 1 ,640** 0,533 ,875** ,808** ,640** ,537** 

Sig. (2-tailed) . 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Carbohidratos/ 
Glucidos 
 
Carbohydrates/ 
Glucids 

CorrelationCoefficient ,640** 1 0,471 ,750** ,821** ,637**   

Sig. (2-tailed) 0,000 . 0,002 0,000 0,000 0,000   

Lipidos 
 
Lipids 

CorrelationCoefficient 0,533   1,000         

Sig. (2-tailed)               

K + 

CorrelationCoefficient ,875** ,750** 0,464 1 ,726** ,828** ,462** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,030 . 0,000 0,000 0,003 

Na + 

CorrelationCoefficient ,808** ,821** 0,66 ,726** 1 ,579** ,386* 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 . 0,000 0,014 

Água  
 
Water 

CorrelationCoefficient ,640** ,637** 0,514 ,828** ,579** 1 ,373* 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 . 0,018 

Cloro  
 
Chloride 

CorrelationCoefficient ,537** 0,185 0,112 ,462** ,386* ,373* 1 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,253 0,493 0,003 0,014 0,018 . 

 

Table 3 - Results from the Spearmna's correlation test
Tabela 3 - Resultados da correlação de Spearman
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Discussion

The total water associated with our nutritional 
function results from water ingested as a liquid plus 
the water included in food (diet). The food oxidative 
metabolism also produces water as a final product. 
100g of lipids, carbohydrates or protein produce 
respectively 107, 55 and 41g of water, resulting in  

[12]200 to 300 ml / day . Based on these numbers, we 
evaluated the consumption data of these nutrients 
within our sample.
To compare  nutrient values in the studied sample we 
have considered  the values presented in the "Dietary 

[13]
Guidelines for Americans 2010" report  which sets 
the values for the Recommended Dietary Allowance 

Discussão 

A água total associada a nossa função alimentar resulta do 
somatório da água ingerida como líquido e como 
componente (dietária) dos alimentos . A metabolização 
oxidativa dos alimentos produz água como produto final, 
sendo que 100g de lípidos, carbohidratos ou proteína 
produzem 107, 55 e 41g de água respectivamente, num 

[11]
total de 200 a 300 ml/dia . Com base neste dados 
avaliamos os dados de consumo destes nutrientes na 
amostra em estudo.
Para efeitos de comparação entre os valores dos 
nutrientes estudados na amostra consideramos os 
valores apresentados no relatório “Dietary Guidelines 

[12]forA mericans 2010”  que estabelece os valores de 

Figure 1 – Reason for water consumption
Figura 1 – Motivo para o consumo de água

 

 Average SD 
Nutrients  N=40 N=22 N=40 N=22 

Protien (g) 96,1 90,8 28,7 29,0 
Carbohydrates/(g) 262,7 268,2 112,3 122,3 
Lipids (g) 3637,6 3462,1 1459,4 1296,9 
Potassium (mg) 2072,8 2072 760,2 874,4 
Sodium (mg) 1471,9 1393 595,6 508,4 
Water (ml) consumed by FFQ 845,6 799,5 550,8 521,3 
Clorine (mg) 833 567,7 576,9 501,7 

Table 4 - Descriptive Statistics in the first group  and the sample
Tabela 4  - Estatística descritiva no grupo que bebe água porque tem sede e na amostra.

About the water intake in a healthy population
Acerca da ingestão de água numa população saudável
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that the average daily intake was 2293,4mg/day (SD ± 
[22]

818,7) . The scientific community and international 
public health organizations recommended reducing 
sodium intake to prevent hypertension in the adult 

[17]
population  .  It is also known that excessive sodium 
intake is associated with increased urinary calcium 
excretion and therefore is also regarded as an 

[23]important  risk factor for osteoporosis .  In our study, 
the average consumption of sodium was 2,1g/day 
(Table 1) , similar to those values from the 
hypertensive population. This probably means that 
regarding sodium, the dietary pattern  of our sample 
may not differ from the hypertensive population.
The chloride AI is determined by the sodium, since 
most of the chloride from the diet comes from the 
sodium chloride used during food processing and 

[24]consumption .  Under these circumstances,  the AI 
sodium chloride was set at 3.8 g / day for adults, which 
corresponds to 2g/day in adults and 1,8g/day in the 
elderly.  In our study, chloride mean values were 
0,8g/day (Table 1).

Finally, the diet's total water content for the studied 
population was calculated at 2,5l/day (Table 5). If we 
consider the established values for the European and 
for the North-American populations (EFSA 2008 

regulação do volume extracelular e contribuinte principal 
para a osmolaridade do fluido extracelular.  Os valores de 

[17]
AI de sódio são de 1,5g/dia ,contudo nas sociedades 
ocidentais, o consumo de sódio é de 4 a 5 g/dia . Na 
população portuguesa os dados mais recentes foram 
recolhidos numa amostra de doentes hipertensos em 
2008, em que a ingestão média diária foi de 2293,4 mg/dia 
(dp ± 818,7).A  comunidade científica e as organizações de 
saúde pública internacionais recomendam a redução do 
consumo de sódio como meio para prevenir a hipertensão 

[17]arterial na população adulta . Também se sabe que a 
ingestão excessiva de sódio está associada ao aumento de 
excreção urinária de cálcio,  sendo assim encarado como um 

[22]factor de risco para a osteroporose  . Na nossa amostra o 
consumo médio de sódio foi de 2,1g/dia (tabela 1), valor 
semelhante ao registado na referida população 
hipertensa,  o que pode sugerir que os padrões alimentares 
da nossa amostra, podem não diferir, pelo menos no que 
respeita ao sódio,  dos padroes da população hipertensa. 
O AI de cloreto é fixado com base no sódio, visto que, a 
maioria do cloro da dieta é proveniente do cloreto de sódio 
adicionado durante o processamento e consumo dos 

[23]alimentos . Nestas circunstâncias foi definido o AI de 
3,8g/dia de cloreto de sódio para adultos, que corresponde 
a 2g/dia nos adultos e 1,8g/dia nos idosos. Na nossa 
amostra, os valores médios de cloreto da dieta foram de 
0,8g/dia (tabela 1). 

Finalmente, no que respeita ao conteúdo total de água da 
dieta da população em estudo,  o valor calculado foi de 
2,5l/dia (Tabela 5). Se considerarmos os valor 
estabelecidos para a população europeia e para a 

Table 5 –Total water consumption in ml (mean)
Tabela 5 – Valor (médio) d0 consumo total de água 
expresso em ml

Dieta 
 
Diet 

1471,9 

Bebida 
 
Drinked 

833 

Metabolizada 
 

Metabolised 
Proteinas 
Proteins 

41 

Lípidos 
Lipids 

107 

Carbohidratos 
Carbohydrates 

55 

 
Total  

2507,9 
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