A água
transforma a vida,
e juntos,
transformamos
a sua.
NOVO!

O que é disfagia?
A diﬁculdade de deglutir alimentos ou
líquidos é conhecida como disfagia, e

CICLO DA DISFAGIA

tem como principais complicações a

desnutrição e a desidratação.

Disfagia

A disfagia ocorre naturalmente na
população idosa, acometendo cerca de:
60% dos idosos que vivem em residências
de longa permanência;

Desidratação
e Desnutrição

Pouco estímulo
para o consumo
de bebidas e
alimentos

29 a 64% dos pacientes idosos após AVC;
mais de 80% daqueles com demência.
Alguns estudos apontam sinais

Como a disfagia
afeta os idosos?
• Diﬁculdade em iniciar a deglutição;
• Tosse durante ou após a alimentação;
• Engasgos constantes com alimentos

ou saliva;

clínicos como possíveis indicadores
de desidratação:
Redução do volume de urina
Coloração da urina concentrada

Olhos fundos

• Excesso de saliva;

Dor de cabeça

• Cansaço e falta de ar ao se alimentar;

Fadiga

• Voz alterada ou rouca após a

• Pneumonias de repetição.

o Instanth CLEAR, um espessante de alimentos que transforma
o estado físico dos alimentos em qualidade de vida!

Língua/boca seca

Irritação

• Sensação de algo parado na garganta;

Para trazer mais bem-estar aos pacientes com disfagia, apresentamos

Turgor da pele reduzido

• Perda de peso involuntária;

alimentação;

Como o Instanth CLEAR pode ajudar

Segundo o guideline ESPEN de
Nutrição e Hidratação na Geriatria,
a desidratação é um dos dez
diagnósticos mais comuns na admissão
hospitalar de pessoas idosas.

NÉ C TAR

1 colher medida

MEL

P UD IM

2 colheres medida

4 colheres medida

Para cada 100 ml de água ou demais alimentos.

N ÃO ALTE RA COR ,
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DOS ALIME NTOS
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*Comparado com os produtos A e B, Instanth CLEAR tem 4 a 5 vezes menos sódio. Informações com base nos rótulos.
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