
Que características do envelhecimento interferem no estado nutricional
do idoso?
Durante o envelhecimento algumas alterações fisiológicas interferem no
estado nutricional do idoso:
• Dificuldade na ingestão, mastigação e deglutição dos alimentos por di-
minuição da produção de saliva e pela perda de dentes ou existência de cá-
ries dentárias.
• Dificuldade na absorção de substâncias nutrientes por diminuição da
motilidade intestinal e da produção de substâncias digestivas.

Também algumas doenças podem ser responsáveis por um estado nutri-
cional deficitário:
• As doenças psiquiátricas como a depressão e a demência podem causar
diminuição no apetite, descuido com os horários das refeições, esquecimento
e indiferença para com os alimentos, recusa em comer, dificuldade em ma-
nusear alimentos e colocá-los na boca.
• As doenças cerebrovasculares podem causar dificuldade em engolir com
engasgos frequentes e tosse.
• As doenças cancerosas provocam um elevado consumo de energia que
leva ao emagrecimento.
• Outras doenças como o alcoolismo, as doenças gastrointestinais e as
doenças renais podem provocar desequilíbrios graves da nutrição e equilí-
brio hidro-electrolítico dos idosos

Finalmente, muitos dos medicamentos utilizados pelos idosos são res-
ponsáveis por alterações do paladar e do cheiro, diminuição do apetite, boca
seca, dificuldade em deglutir e náuseas e vómitos.

Quais são as consequências de uma má alimentação no idoso?
A principal consequência da má alimentação no idoso é a perda de peso
que pode levar à caquexia (perda de massa muscular). A perda de peso e de
nutrientes predispõe o idoso a infeções, anemia, quedas, fraturas ósseas, úl-
ceras de pressão, dificuldade na cicatrização de feridas e agravamento do
défice cognitivo.

O que pode ser feito para melhorar a alimentação do idoso?
• Fornecer um aporte de calorias que esteja adequado ao dispêndio de ener-
gia (alimentos com hidratos de carbono e lípidos) usando para o efeito 
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Durante o envelhecimento por alterações fi-
siológicas há dificuldade na ingestão, mas-
tigação e deglutição dos alimentos

As doenças cerebrovasculares podem cau-
sar dificuldade em engolir com engasgos
frequentes e tosse

A principal consequência da má alimentação
no idoso é a perda de peso que pode levar à
caquexia (perda de massa muscular)

As doenças psiquiátricas como a depressão
e a demência podem causar diminuição no
apetite, esquecimento e indiferença para
com os alimentos



alimentos de elevada densidade nutricional (ricos em vitaminas, minerais
e fibra alimentar)
• Fornecer uma ingestão adequada de proteínas (nutrientes importantes
para prevenir úlceras na pele e infecções e promover a cicatrização).
• Refeições servidas em ambiente calmo e em que exista alegria.
• Variar nos sabores, criando pratos coloridos e apelativos. Podem ser adi-
cionados intensificadores do sabor e aromas (incluindo especiarias e ervas
aromáticas) durante a confeção dos alimentos ou na altura de servir, de modo
a estimular o paladar e o cheiro. As porções devem ser pequenas e os ali-
mentos devem ser cortados em pedaços de modo a que, na incapacidade de
usar talheres, o idoso possa usar as mãos para comer.
• Em caso de dificuldade em deglutir é necessário alterar a consistência dos
alimentos para uma dieta pastosa ou mole. Os líquidos podem ser engros-
sados com leite em pó, fruta cozida, flocos de batata ou espessantes comer-
ciais. A carne ou peixe devem ser desfiados, triturados e misturados com
molhos grossos; as leguminosas e cereais devem ser triturados e os legumes
cozidos (tipo esparregado). O empadão e o soufflé, são opções de apresen-
tação de pratos para idosos com dificuldade em engolir. 
• A sobremesa pode incluir fruta fresca triturada ou fruta cozida, gelatinas
e pudins confecionados com leite, ovos e mel.
• A hidratação adequada com água, caldos, infusões e gelatina é funda-
mental para o bom funcionamento renal e intestinal e evitar a secura da
pele. Devem ser dados em intervalos regulares e em pequenas quantidades
de cada vez.

E quanto a suplementos hipercalóricos e estimulantes do apetite?
Os suplementos hipercalóricos disponíveis no mercado em diversos sabo-
res e consistências são aconselhados para se poder atingir as necessidades
energéticas diárias. Nunca devem substituir o pequeno almoço, almoço e
jantar, mas podem ser dados nos seus intervalos.

Existem alguns medicamentos que estimulam o apetite. Contudo, a sua
eficácia a longo prazo é duvidosa e todos eles têm efeitos adversos que po-
dem ser mais gravosos para a qualidade de vida do idoso, incluindo, insó-
nias, impotência e toxicidade do sistema nervoso central.
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Esta informação não substitui a consulta do seu médico
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Variar nos sabores, criando pratos colori-
dos e apelativos e as porções devem ser pe-
quenas e os alimentos devem ser cortados
em pedaços

Refeições servidas em ambiente calmo e em
que exista alegria

A carne ou peixe devem ser desfiados, tritu-
rados e misturados com molhos grossos

A hidratação adequada com água, caldos,
infusões e gelatina é fundamental 


