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La gent gran és un sector de població amb risc 
de patir malnutrició, ja sigui per dèficits, en 
aquest cas parlarem doncs de desnutrició, com 

per excessos, que serien l’obesitat o el sobrepès o 
per desajustaments en la dieta per part de carències 
vitamíniques o minerals. 

Aquest grup de població pateix diferents canvis 
que agreugen la possibilitat de malnutrició: 
Canvis fisiològics: variació de la composició corpo-
ral, disminueix el gast energètic, alteració del gust i 
l’olor, dificultats amb la dentadura... 
Canvis socials i econòmics: poden haver-hi man-
cances de recursos econòmics, ingrés a residencies, 
dificultat en el transport o la mobilitat...
Canvis psicològics: sentiment de soledat, avorri-
ment, tristesa...

Tots aquests factors poden influir en l’aparició de 
diverses malalties relacionades directament amb 
l’alimentació o la malaltia per ella mateixa produir al-
teracions en la nutrició de l’ancià. És una espècie de 
cercle viciós entre la malaltia i la malnutrició. 

Les malalties més comunes relacionades amb la 
malnutrició són: 
Patologies dels ossos: Fractures òssies, osteoporo-
sis i osteopènia, són les més comunes. Causades bàsi-
cament, per falta de calci, vitamina D i de proteïnes.
Anèmia: Poden ser causades per hemorràgies con-

tínues, malalties cròniques, dèficit de ferro, àcid fòlic 
i vitamina B12.

Tot dèficit nutricional tant de macronutrients (su-
cres, greixos i proteïnes) com de micronutrients 
(minerals o vitamines), és perjudicial ja que molts 
mecanismes requereixen de l'alimentació per poder 
dur-los a terme i la seva mancança incrementa la 
possibilitat de patir infeccions, trastorns psicològics i 
malalties cròniques. 

Les necessitats energètiques dels ancians son in-
feriors a les dels joves. La ingesta dels ancians no és 
suficient per cobrir totes les necessitats de l'organis-
me, per tant, en molts casos és necessari suplemen-
tar les vitamines i els minerals. 

El dèficit proteic, és un dels més característics en 
aquesta població i un dels més perjudicials, ja que per 
problemes amb la dentadura, canvis en l’apetència, al-
teracions en el gust, cost elevat dels aliments rics en 
proteïna, alteracions digestives, els ancians aparten les 
proteïnes de la seva dieta diària. Aquest dèficit pot cau-
sar diverses complicacions en el sistema immunitari, 
dificulta la capacitat de cicatritzar i incrementa el dete-
riorament de la musculatura, entre d’altres efectes. 

La recomanació per aquest grup de població, genè-
ricament parlant, sense tenir cap malaltia, és: 
-65 grams de proteïna al dia en el cas de les dones
-75 grams de proteïna el dia en el cas dels homes

La malnutrició en la gent gran
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Menú per cobrir les necessitats bàsiques de proteïnes:
Esmorzar: Entrepà de pernil curat amb cafè o tè
Mig matí: 1 peça de fruita amb cafè amb llet
Dinar: Verdura crua amb 1 ració de carn vermella (150 gr.) i guarnició de cigrons, i fruita
Berenar: 1 iogurt amb cereals i fruits secs
Sopar: Sopa d’arròs amb peix (200 gr.) o truita (2 ous) i 1 iogurt o 1 terrina individual de formatge fresc

100 gr. (mitja ració) de carn vermella/blanca
100 gr. (mitja ració) de peix
70 gr. (3 rodanxes) de pernil curat
100 gr. de llegums seques
2 ous

4 iogurts 
½ litre de llet
70 gr. de formatge tipus manxec
150 gr. de formatge fresc

Aportació de 17-20 gr. de proteïna: 


