Série Envelhecimento
Desnutrição

Você sabia que não estar adequadamente
nutrido aumenta o seu risco de cair, além
de diminuir sua imunidade e aumentar
seu risco de internação, institucionalização,
fraturas e morte?
À medida que envelhecemos, as taxas de
desnutrição aumentam. E diversos fatores
são responsáveis: dificuldade no acesso
a alimentos com bom valor nutricional,
problemas de mastigação, boca seca,
diminuição do olfato e paladar e menor
absorção de vitaminas e minerais.

Desnutrição
Para lidar adequadamente com esse
problema tão grave e comum,
o primeiro passo é você estar alerta
para certas manifestações que podem
indicar um distúrbio nutricional, como:

1º-

1. Perda de peso não intencional (sem dieta):
mais de 5% em 1 mês; 7,5% em 3 meses
e 10% em 6 meses;
2. Mudança no seu estado funcional.
Você começa a depender de outras 	
pessoas para atividades que você fazia
independentemente, como:
tomar banho, trocar de roupa e andar;

3. Mudança na quantidade de alimentos 	
que você ingere;
4. Problemas na aquisição ou no preparo 	
dos alimentos.

2º3º-

O segundo passo é relatar essas
manifestações para o profissional
de saúde.
Ele fará uma avaliação adequada do seu
estado nutricional.

O terceiro passo é a prescrição de
uma dieta adequada e, se necessário,
de suplementos nutricionais.
O Ministério da Saúde preconiza algumas
orientações para uma dieta adequada.
Lembre-se de que a prescrição
da dieta deve ser individualizada,
pois os problemas
variam de pessoa para pessoa.

O momento da refeição
é muito especial. Compartilhe-a
com a sua família e amigos. 
Isso torna a refeição mais agradável.
E lembre-se: espere um pouco antes 
de levantar para evitar que a sua
pressão arterial baixe e aumente
o seu risco de cair. Viva mais
e melhor. Evite quedas.

1. Alimente-se com produtos ricos
em fibras e com baixa concentração
de gorduras e açúcares refinados;
2. Prefira alimentos integrais, verduras,
legumes, frutas e grãos;
3. Prefira alimentos ricos em proteína,
como carnes, ovos e leguminosas;
4. N
 ão esqueça do leite e derivados.
São fontes de cálcio, importantes
na prevenção da osteoporose
e fraturas;
5. No caso de falta de dentes ou próteses
mal adaptadas, ingira alimentos
de consistência macia, como sopas,
purês, carnes moídas
ou desfiadas, vitaminas e mingaus;
6. F
 racione a alimentação em cinco ou seis
refeições por dia. Facilita a digestão
e melhora a absorção;
7. Alimente-se sentado ou levemente
reclinado para evitar o refluxo e aspiração;
8. Não esqueça dos líquidos. Beba de seis
a oito copos de líquido por dia.
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