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Hidratació adults 

 

 

 

 

Cada any, escoltem com els mitjans de comunicació i els professionals sanitaris recorden la 
importància que té una bona hidratació per a evitar i prevenir l'aparició d'alguns problemes de 
salut, especialment en grups de població com infants i gent gran. 

El primer que hem de tenir en compte és que les necessitats d'aigua varien en funció d'edat, 
sexe, activitat física, condicions ambientals (època de l'any i temperatura), tipus de dieta 
ingerida i ingesta de fàrmacs. 

I per què s'insistix en portar molt de compte amb la gent gran? 

1. La insistència no es deu al fet que necessiten més aigua, sinó perquè les 
conseqüències d'una deshidratació són molt més greus , i augmenten els contratemps i 
fins i tot la mortalitat. 
2. Les persones d'avançada edat han perdut o tenen menys desenvolupada la 
capacitat de tenir set . I com que falta esta alerta no poden regular la ingesta d'aigua a 
través de la set. I, per tant, no perceben que estan deshidratats.  

Lluís Serra-Majem, director de la Càtedra Internacional d'Estudis Avançats en Hidratació i catedràtic de Medicina 
Preventiva de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria . 

Com evitem la deshidratació? 

La quantitat d'aigua al dia recomanada per l'autoritat europea és de 2,5 litres d'aigua en els 
homes i 2 litres en les dones. No obstant això, l'expert remarca que, si fa molta calor, estos 
percentatges han d'augmentar entre un 50% i 100%.  

Pel que fa a la procedència dels líquids, han de venir dels aliments, de l'aigua i de les 
begudes. Així, aproximadament un 20-25 per cent s'obtindrà dels aliments i la resta d'aigua i 
begudes. 

Podem aprofitar la dieta mediterrània i incrementar la ingesta de fruites, verdures i 

hortalisses, ja que augmentarà la nostra aportació d'aigua.   

I és fonamental que les persones que estiguen al voltant de la gent gran els presten atenció, ja 
que, si estem davant persones molt grans, ells mateixos no seran conscients i no augmentaran 
el consum de begudes. 

"Un truc pot ser diversificar l'aportació de líquids. És a dir, a voltes, variant i introduint un suc 
de fruites, un suc de verdures, algun cafè i te fred o algun refresc, augmentem el consum 
fàcilment" 
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CONCLUSIONS: 

 Les persones majors han de tenir uns hàbits regulars de beguda , i així, podran 
mantenir la funció renal, una bona hidratació, evitar el restrenyiment o mantenir la 
temperatura corporal entre d'altres. 

 Cal animar les persones d'edat avançada que beguen, encara que no tinguen 
set. Aportaran minerals essencials com calci, magnesi, silici i fluor, entre d'altres. 

 La ingesta d'aigua s'ha de fer de manera gradual al llarg del dia . És recomanable que 
les persones grans beguen, almenys, un got d'aigua a cada un dels àpats del dia 
(esmorzar, dinar, berenar i sopar), per afavorir la ingestió de sòlids; i també que 
prenguen almenys altres 4 gots de aigua repartits en la resta de la jornada. Col·locar-
los una ampolla de líquid a l'abast de la mà o a prop del lloc de descans, els pot ajudar.   

  

  

 


