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Prefácio
Nosso corpo vai envelhecendo dia a dia. O envelhecimento não chega de uma
só vez nem o faz de repente; acompanha-nos pouco a pouco, lentamente,
durante toda a nossa existência. Por essa razão, envelhecer é um processo
natural. No entanto, cada um de nós faz uma trajetória durante a vida e as
experiências vividas nos fazem envelhecer de maneira individual, única.
Para ajudar a entender o processo normal de envelhecimento e orientar a
especial atenção de que a pessoa idosa necessita, o Departamento Médico
da FAPES apresenta a Cartilha do Envelhecimento e Cuidados do Idoso.
Lembre-se sempre: a criança de ontem é o adulto de hoje e o avô, ou a avó,
de amanhã.
Boa Leitura!
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Introdução
O envelhecimento pode ser definido como um processo de desgaste gradativo
de todas as partes de nosso corpo, diminuindo, com o passar do tempo, nossa
capacidade de adaptação aos diferentes desafios ou situações. Tal diminuição
está ligada a riscos progressivamente maiores de doença ou à incapacidade
de viver de forma independente. Essas perdas, lentas e progressivas, são
compatíveis com a vida saudável mesmo em idades muito avançadas, uma vez
que, nas situações de rotina, não costumam provocar quaisquer problemas.
A presença de doenças, especialmente as crônicas, e a existência de hábitos de
vida considerados inadequados, como tabagismo, alcoolismo e sedentarismo,
são as maiores ameaças para a saúde das pessoas idosas, pois contribuem
para que essa perda se acelere. Ao longo dos anos, as alterações vão sendo
percebidas, mas a maioria delas, quando livre de doenças, pode ser considerada
uma consequência normal do processo de envelhecimento. No entanto, dois
grandes erros não podem ser cometidos:
1. Considerar que todas as alterações que ocorrem com um idoso são
consequência normal de seu envelhecimento natural, pois, assim, ignoramse queixas relacionadas a doenças que podem estar se manifestando;
2. Tratar o envelhecimento natural como doença e, diante de qualquer
alteração que o idoso apresente, levá-lo ao médico para realizar exames e
tratamentos desnecessários.

Cenário Atual
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. No Brasil, o processo
iniciou-se a partir de 1960 e as mudanças se dão a largos passos. Segundo o
IBGE, o número de idosos – pessoas com mais de 60 anos – dobrou nos últimos
20 anos e representa 23,5 milhões dos brasileiros.
Infelizmente, nosso País ainda não está preparado para atender às demandas
dessa “nova” população. A Política Nacional do Idoso assegura, em seu art. 2º,
direitos que garantem oportunidades para a preservação de sua saúde física e
mental, bem como seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social
em condições de liberdade e dignidade. Apesar de avanços, como a aprovação
do Estatuto do Idoso, a realidade é que os direitos e as necessidades dos idosos
ainda não são plenamente atendidos.
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A partir de que idade
somos idosos?
Conforme a cultura e o desenvolvimento da sociedade em
que se vive, a época em que alguém é considerado idoso pode variar.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde – OMS e o Estatuto do
Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos entram nessa classificação.
Mas há diferenças na idade mínima para ter acesso a alguns direitos. Por exemplo:
se o direito à meia entrada em atividades culturais é concedido a partir dos 60 anos,
a gratuidade nos transportes coletivos públicos se dá depois dos 65 anos.
O Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/
LOAS) também é garantido ao idoso a partir dos 65 anos, desde que seja comprovado
que ele não possui meios de prover o próprio sustento nem de tê-lo provido por
sua família.

Envelhecimento Ativo
Se quisermos que o envelhecimento seja uma experiência positiva, uma vida mais
longa deve ser acompanhada de oportunidades contínuas de saúde, participação e
segurança. A Organização Mundial da Saúde – OMS adotou o termo “envelhecimento
ativo” para expressar o processo de conquista dessa visão.
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Mas o que significa “envelhecimento ativo”?
O termo foi adotado pela OMS no ﬁnal dos anos 90 e procura transmitir
uma mensagem mais abrangente do que “envelhecimento saudável”,
reconhecendo, além dos cuidados com a saúde, outros fatores que afetam
o modo como os indivíduos e as populações envelhecem.

A abordagem do envelhecimento ativo baseia-se no reconhecimento dos
direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de independência,
participação, dignidade, assistência e autorrealização estabelecidos pela
Organização das Nações Unidas – ONU. Assim, o enfoque deixa de ser
baseado nas necessidades (que considera as pessoas mais velhas como alvos
passivos) e passa ter uma abordagem baseada em direitos, o que permite o
reconhecimento dos direitos dos mais velhos à igualdade de oportunidades
e ao tratamento, em todos os aspectos da vida, à medida que envelhecem.
A palavra “ativo” refere-se à participação contínua nas questões sociais,
econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de
estar ﬁsicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. As pessoas mais
velhas que se aposentam e aquelas que apresentam alguma doença ou vivem
com alguma necessidade especial podem continuar a contribuir ativamente
para seus familiares, companheiros, comunidades e países. O objetivo do
envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de uma vida saudável e a
qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive
as que são frágeis, ﬁsicamente incapacitadas e que requerem cuidados.
De acordo com a OMS, o termo “saúde” refere-se ao bem-estar físico, mental
e social. Por isso, em um projeto de envelhecimento ativo, as políticas e
programas que promovem saúde mental e relações sociais são tão importantes
quanto àquelas que melhoram as condições físicas de saúde.
Além disto, o envelhecimento ocorre dentro de um contexto que envolve
outras pessoas – amigos, colegas de trabalho, vizinhos e membros da família.
Esta é a razão pela qual a interdependência e a solidariedade entre gerações
são princípios relevantes para o envelhecimento ativo. A qualidade de vida
que as pessoas terão quando avós depende não só dos riscos e oportunidades
que experimentarem durante a vida, mas também da maneira como as
gerações posteriores irão oferecer ajuda e apoio mútuos, quando necessário.
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Manter a autonomia e a independência durante o
processo de envelhecimento é uma meta fundamental.
Autonomia é a habilidade de controlar, lidar e tomar decisões pessoais
sobre como se deve viver diariamente, de acordo com suas próprias regras
e preferências. Já independência é, em geral, entendida como a habilidade
de executar funções relacionadas à vida diária – isto é, a capacidade de viver
independentemente na comunidade com alguma ou nenhuma ajuda de
outros.
À medida que um indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é fortemente
determinada por sua habilidade de manter autonomia e independência. De
acordo com a OMS, qualidade de vida é “a percepção que o indivíduo tem de
sua posição na vida dentro do contexto de sua cultura e do sistema de valores de
onde vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações.
É um conceito muito amplo que incorpora de uma maneira complexa a saúde
física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de dependência, suas
relações sociais, suas crenças e sua relação com características proeminentes no
ambiente” (OMS, 1994).
Expectativa de vida saudável é uma expressão geralmente usada como
sinônimo de “expectativa de vida sem incapacidades físicas”. Enquanto
a expectativa de vida ao nascer permanece uma medida importante do
envelhecimento da população, o tempo de vida que as pessoas podem
esperar viver sem precisar de cuidados especiais é extremamente importante
para uma população em processo de envelhecimento.
Com exceção da autonomia, sabidamente difícil de mensurar, todos os
conceitos apresentados foram elaborados por meio de tentativas de medir o
grau de diﬁculdade que uma pessoa mais velha tem ao executar atividades
de vida diária (AVDs) e atividades instrumentais de vida diária (AIVDs). As
AVDs incluem, por exemplo, tomar banho, comer, usar o banheiro e andar
pelos cômodos da casa, e as AIVDs incluem atividades como fazer compras,
realizar trabalhos domésticos e preparar refeições.
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Dicas para o evelhecimento ativo
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
• Tenha uma alimentação saudável - As melhores sobremesas não são os
doces, mas as frutas, pois o excesso de açúcar significa mais calorias e mais
obesidade. O uso diário de mel puro (1 colher de sopa) é saudável. Evite
frituras, embutidos e alimentos que contenham gordura hidrogenada.
Substitua a carne vermelha (bovina) por carne branca (frango e/ou peixe)
de duas a três vezes por semana. A comida “típica brasileira” (arroz, feijão,
verduras e bife) é uma das melhores do mundo, do ponto de vista geriátrico,
pois tem uma combinação completa de nutrientes. Tomar até duas xícaras
de café por dia (café quente, feito na hora) é um hábito saudável – evite o
excesso.
• Faça ingestão adequada de vitaminas - A ingestão de vitaminas deve
ser feita por meio de uma boa alimentação e suplementações, quando
recomendadas pelo médico. Evite exageros e “mega-doses”, pois dose alta e
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excessiva de qualquer vitamina sempre traz consequências danosas. Por
exemplo: o excesso de vitamina A provoca danos ao fígado, dores de cabeça e
visão turva; o excesso de vitamina D causa distúrbios musculares e cardíacos;
doses altas de vitamina C podem precipitar a formação de cálculos renais.
• Beba, no mínimo, 1,5 litro de líquidos por dia - Além de água, você pode
optar por sucos, água de coco, chá e leite desnatado.
• Faça pelo menos cinco refeições ao dia - A mais importante refeição deve
ser a primeira (café da manhã), que deve ser reforçada para fornecer energia
para o dia. E a mais leve deve ser a última (jantar).
• Nunca faça “dietas da moda”- Essas dietas quase sempre são exageros sem
nenhuma base científica, e comumente trazem problemas sérios. O único
modo seguro para emagrecer é reduzir corretamente a ingestão de calorias.
Procure um nutricionista para uma orientação adequada.
• Controle as gorduras sanguíneas - Faça ingestão diária de alimentos ricos
em fibras (feijão, verduras, aveia, maçã, pão integral, centeio, manga, germe
de trigo etc), pois as fibras são importantíssimas para o aparelho digestivo e
ajudam controlar o colesterol. A quantidade ideal é de 25 a 35 g/dia.
• Nunca coma muito sal - Faça esforço para reduzir o sal. O brasileiro, em
geral, come cinco vezes mais sal que o necessário (6g/dia é o suficiente).
• Controle sua glicemia (açúcar no sangue) - O Diabetes é uma das maiores
causas do envelhecimento precoce e causa severos danos em importantes
órgãos.
• Cuidado com bebidas alcoólicas - Beba com moderação, não passe de um
aperitivo ou um copo de cerveja ou de vinho. Se for beber, dê preferência aos
vinhos tintos.
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ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE
• Cuide da pressão arterial
• Evite a obesidade
• Não fume
• Procure eliminar as tensões e estresse
• Nunca tome medicamentos sem orientação médica - Também não se
deve repetir receita médica por conta própria. Lembre-se que o uso abusivo
ou inadequado de remédios é uma das grandes causas de mortalidade. Tome
muito cuidado com “Remédios Novos” e “Novidades”.
• Cuide de seu organismo tanto ou mais do que de suas coisas
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ATENÇÃO AO CORPO
• Faça exercícios aeróbicos - Exercícios tipo caminhada (com passos
rápidos), entre 30 minutos e uma hora por dia, promovem a melhora do
condicionamento cardiorrespiratório. Além disso, também há melhora
na produtividade, libido, tônus muscular, memória, tensão e ansiedade,
qualidade do sono, fadiga… A atividade aeróbica também dá mais energia:
“a saúde do idoso está nos pés”.
• Pratique esportes – A prática de esportes é muito salutar, porém, apenas
como lazer, sem competição.
• Durma de 6 a 8 horas por dia
• Tome sol pelo menos 20 minutos por dia- sempre use o filtro solar.
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VIDA SOCIAL
• Viva a vida sem preconceitos - Siga as normas sociais, mas nunca viva em
função total delas. Não se apegue a “tabus”, ignore os preconceitos e seja
“autêntico”. Não viva em função do que os outros pensam: valorize você
mesmo. Evite, sempre que possível, fazer o que não gosta. Um preconceito
inaceitável é com relação à sexualidade. É importante exercitá-la.
• Tenha um “hobby” - Dedique parte do seu tempo a ele. Procure fazer o que
você gosta.
• Conviva com outras pessoas - Conviva com amigos e familiares, fuja do
isolamento e da solidão.
• Tire férias regularmente
• Exercite todos os dias a sua mente – Ative seu cérebro com leitura, filmes,
estudo, escritas, jogos, palavras cruzadas, conversas e interação com outras
pessoas.
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• Não fique ocioso – Procure sempre ter algo para fazer, algum compromisso
ou trabalho, para nunca ficar totalmente parado. Não abra mão do seu
direito de opinar, participar e comandar. Tenha sempre um “IDEAL” para ser
conquistado ou pelo menos mantido. Tome muito cuidado com a ociosidade
que costuma vir junto com a aposentadoria; é muito comum aparecerem
doenças depressivas nesta fase. Por isso, é importante planejar sua vida de
aposentado. “Os anos enrugam a pele. A falta de atividade e de ideal enrugam
o espírito”.

LEMBRE-SE:
A espécie humana tem programação genética para viver 120 anos. É
difícil, porém possível, chegar lá. Seja comedido em todos os seus atos
e evite os excessos em todas as suas atividades. Conheça os limites
adequados para TUDO que se for realizar.

O “segredo” da vida saudável e feliz depende muito de
andar, trabalhar, amar e cuidar-se (saúde e alimentação).
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Cuidando do Idoso
Estabelecer rotinas saudáveis de vida traz benefícios para a saúde em todas
as idades. Por mais independente que seja um idoso, os cuidados gerais de
que necessita podem passar por alguma ou até muita ajuda externa. Um idoso pode precisar de ajuda nas tarefas do dia a dia, como fazer a sua higiene
pessoal, ir às compras, preparar as suas refeições, realizar a limpeza da casa, ir
ao médico, pagar as contas etc.
É importante elaborar um plano para decidir quem vai fazer o quê e quando,
comunicando tudo isto ao idoso para que ele saiba aquilo com o que pode
contar.
Veja, a seguir, algumas orientações para ajudar nessa supervisão e cuidado:
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Olhos

É necessário fazer consultas, pelo menos anuais, ao
oftalmologista, pois as doenças oftalmológicas, se não tratadas
e bem acompanhadas, podem ser responsáveis por diminuição
da autonomia e aumento do risco de quedas. Os óculos também
devem ser atualizados sempre que necessário.

Próteses dentárias mal ajustadas, ou doenças da gengiva e
dentes, podem ser responsáveis por mudanças alimentares que
podem levar à desnutrição. Alguns medicamentos podem levar
ao ressecamento da boca: essa queixa deve ser levada ao médico.

Audição

Consultas com otorrinolaringologista também são necessárias
no caso de diminuição da audição. Vale lembrar que, em alguns
casos, isso pode acontecer pelo simples acúmulo de cêra, e a
lavagem recupera a audição. Se o caso for de real perda auditiva,
é importante a avaliação dos aparelhos auditivos. A perda da
audição é um fator contribuinte para depressão e piora cognitiva.
A adaptação aos aparelhos auditivos pode ser difícil, e um
fonoaudiólogo pode ser importante para facilitar esse processo.

Como a pele do idoso possui a tendência ao ressecamento, o
surgimento de lesões crônicas são mais comuns. Para evitar esse
ressecamento, manter uma boa ingestão de água é essencial e,
em alguns casos, o uso de hidratantes tópicos também ajuda. A
exposição de anos ao sol favorece o surgimento de lesões que
podem ser malignas, por isso, a avaliação dessas lesões é sempre
importante.

Ossos

Boca

Pele

A osteoporose é uma doença muito comum no envelhecimento.
Apesar de ser mais comum nas mulheres, os homens não estão
isentos de ter esse diagnóstico. Por ser uma “doença silenciosa”,
ou seja, não produzir sintomas, algumas vezes é negligenciada
e só vai ser diagnosticada após algum evento drástico, como
uma fratura de fêmur ou de coluna. A prática de atividade física
é essencial tanto para evitá-la como para o seu tratamento.
Importante lembrar que sal, café, álcool e cigarro aumentam o
risco de osteoporose.
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A perda da urina de forma involuntária (incontinência urinária),
apesar de ser muito comum no envelhecimento, não é normal.
Isso deve ser conversado com o médico, e algumas medicações
e fisioterapia podem ajudar. O uso de absorventes geriátricos
ou fraldas, principalmente no período noturno, podem ser
necessários para diminuir o risco de quedas, pois o idoso com
incontinência urinária se levanta frequentemente à noite para ir
ao banheiro.

Evacuação

O idoso tem uma maior tendência à constipação intestinal,
seja por mudanças relativas ao envelhecimento, seja pela
baixa ingestão de líquidos, pela alimentação pobre em fibras,
ou por uma baixa atividade física.

É importante que o idoso tenha uma dieta equilibrada,
realizando cinco refeições ao dia, com atenção à consistência e à
temperatura dos alimentos. Sempre oferecer líquidos (água), sem
aguardar que o idoso sinta sede para ingerir líquidos, pois, com a
idade, o “reflexo da sede” diminui. Ou seja, mesmo que estejamos
precisando, demoramos a sentir sede. Quanto às refeições,
muitos preferem simplesmente eliminar a maioria dos alimentos
“nutritivos”, trocando-os pelos farináceos, ricos em calorias,
mas pobres em todos os demais componentes. Chá, biscoitos,
sopas ralas, macarrão e batatas não podem ser considerados
na alimentação básica do idoso. Como em qualquer idade, a
variedade é muito importante.

Vacinas

Urina

Nutrição

As vacinas fazem parte de medidas preventivas também no
idoso. Estar em dia com a vacinação ajuda a prevenir doenças
infecciosas. Para os idosos, se destacam a vacina para gripe
(influenza), a tríplice bacteriana (pelo componente pertussiscoqueluche), a antipneumocócica e a herpes zoster. Mas as
outras vacinas também devem ser atualizadas, como a vacina
tríplice viral, hepatites A e B e a meningocócica ACWY. A SBIm
(Sociedade Brasileira de Imunizações) tem um calendário próprio
para o idoso.
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Usar as medicações da forma correta, conforme orientado pelo médico,
é imprescindível para um bom resultado do tratamento. Mas os idosos,
em sua maioria, usam um número elevado de medicações e isso pode
levar a algumas confusões na hora de tomá-las, levando ao prejuízo do
tratamento ou, ainda, podendo levar a complicações pelo uso incorreto
das medicações.

Medicação

Alguns cuidados podem ajudar nesse controle, como organizar as
medicações em caixas divisórias para comprimidos, que devem
ser preparadas no dia anterior; anotar em local visível e com letras
que chamem a atenção as medicações e seus horários; anotar nas
caixas a data de início e final da tomada, verificando se o término do
medicamento aconteceu na data prevista. Além dos cuidados em casa, é
sempre importante relatar ao médico TODOS os medicamentos em uso.

A manutenção da capacidade funcional dos idosos é um dos fatores
que contribuem para uma melhor qualidade de vida dessa população.
Nesse sentido, a prática de atividades físicas é um importante meio
para se alcançar esse objetivo, devendo ser estimulada ao longo da
vida.
Especificamente nessa faixa etária, deve-se priorizar o
desenvolvimento da capacidade aeróbica, flexibilidade, equilíbrio,
resistência e força muscular de acordo com as peculiaridades
dessa população, de modo a proporcionar uma série de benefícios
específicos à saúde biopsicossocial do idoso.
A prática de exercício físico, além de combater o sedentarismo,
contribui de maneira significativa para a manutenção da aptidão
física do idoso. A atividade física vai influenciar na autonomia do
idoso, fazendo com que ele possa começar a realizar atividades que
há muito não conseguia; ou permitindo a manutenção da autonomia
e da independência que ele já tinha.
Além disso, a prática da atividade física pode controlar e até mesmo
evitar alguns sintomas de doenças. Dentre os benefícios dos
exercícios, pode-se destacar menor probabilidade de disfunções
cardiovascular, redução da pressão arterial, diabetes, osteoporose,
depressão e ansiedade.
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Atividade
física

A queixa mais comum dentro dos consultórios de geriatria é a
perda da memória, mas, na maior parte dos casos, essa queixa
não configura uma doença, mas apenas mudanças decorrentes
do próprio processo de envelhecimento. O envelhecimento
pode trazer um pequeno déficit de atenção, de concentração e
de armazenamento de dados atuais, mas isso não compromete
as funções sociais do indivíduo.

Memória

Um ponto importante a ser lembrado é que, conforme envelhece,
o idoso pode não aprender nem lembrar tão rapidamente
quanto conseguia quando era mais jovem, mas provavelmente
aprenderá e lembrará quase tão bem quanto. Em muitos casos,
o cérebro de uma pessoa mais velha pode ser menos eficiente,
não devido a algum problema estrutural ou orgânico, mas
simplesmente como resultado da falta de uso.
Os exercícios físicos e a estimulação mental podem melhorar a
função mental. Por isso, o cérebro do idoso deve ser estimulado
com atividades novas. Novas tarefas, novas vivências, novos
projetos são sempre bem-vindos, quando se trata de preservar a
atividade cerebral. O idoso que almejava vestir o pijama e ficar em
casa depois da aposentadoria, ou a idosa cuja grande atividade
mental é o cotidiano da cozinha ou uma sessão de tricô no fim
da tarde, estão permitindo que regrida a capacidade cerebral de
ação entre os neurônios. Quanto maior a atividade intelectual,
mais o indivíduo estará protegido contra o acometimento das
doenças degenerativas.

A grande maioria dos idosos possui pelo menos uma doença
crônica, ou seja, doenças que não têm cura, mas que podem
ser controladas. Para que esse controle seja adequado, o idoso
deve ter um médico que o acompanhe regularmente e o ajude
a se organizar tanto com o controle dessas enfermidades
quanto com a compreensão das mudanças relacionadas ao
envelhecimento.

17

Doenças
crônicas

Prevenção de Quedas
A queda pode ser um evento devastador em idosos. É sabido que, quanto
mais idoso, maior a probabilidade de vir a cair. Torções, ferimentos leves como
arranhões, traumatismos cranianos, fraturas, especialmente a do quadril, são
algumas das consequências de quedas. Cerca de 30% dos idosos caem ao
menos uma vez por ano e, destes, metade sofre duas ou mais quedas. Cabe
salientar que 70% das quedas entre idosos acontecem dentro de casa.
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Para prevenção de quedas, a adoção de algumas medidas
pode ajudar, tais como:

• Utilizar corrimãos nas escadas;
• Não deixar objetos, fios e tacos soltos espalhados pelo chão;
• Ter atenção aos chinelos e barras de calças;
• Dar preferência a sapatos que não saiam do pé facilmente;
• Ter cuidado com os animais de estimação; o idoso pode vir a tropeçar;
• Retirar os tapetes; o idoso pode vir a tropeçar;
• Adaptar o banheiro com barras de apoio no box e no vaso sanitário;
• Disponibilizar os objetos à altura das mãos na cozinha, para evitar que
o idoso suba em cadeiras ou bancos;
• Ter cuidado com pisos molhados;
• Não andar no escuro.
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Casa Segura
A adaptação das instalações físicas do lar é uma importante ação para a
prevenção de quedas e outros acidentes. Destacamos algumas dicas para
manter a casa segura.

Quarto de Dormir e Vestir

Cama larga, com um só travesseiro com altura de 0,45 a 0,50 metros. O
colchão deve ter densidade adequada ao peso do usuário. É importante que
a pessoa sentada na beirada da cama, consiga apoiar os pés no chão. A cama
deve ter cabeceira que permita à pessoa recostar-se. Evitar a sensação do
frio, usando sempre colcha ou cobertor preso ao pé da cama.
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• Mesa de Cabeceira - Altura cerca de 10 centímetros acima da cama com
bordas sempre arredondadas, sempre que possível fixada no chão ou na
parede, evitando-se, assim, que se desloque caso a pessoa precise apoiar-se
nela ao levantar.
• Acessórios - Relógio digital com números grandes, suporte para copos,
copos de plásticos ou metal (não usar vidro), telefone e números de auxílio
visíveis, lanterna na gaveta, controle remoto para televisão e sistema de ar
condicionado, abajur fixo na mesa ou na parede, interruptor de luz próximo
à cama.
• Armário - Portas leves, de fácil acesso, arejadas; cabideiro baixo, gavetas
com trava de segurança nos deslizantes, prateleiras com alturas variáveis, luz
interna ao abrir a porta, puxadores do tipo alça.
• Janelas - Sistema de abertura sempre para dentro ou de correr; persianas.
• Cadeira ou poltrona - Ajuda para calçar meias e sapatos.

Banheiros

Paredes em alvenaria com resistência suficiente para a instalação de barras
de segurança fixadas por ajuda de terceiros. Porta de acesso com 0,80 m e
abertura para fora.
• Box - Piso e proteção antiderrapante; largura mínima do Box de 0,80m;
desnível máximo de 1,5 cm em relação ao piso do banheiro. Assento para
banho fixo, largura 0,45 m, altura 0,46 m do piso.
Suporte/corrimão lateral/barras de apoio em alturas variáveis; chuveiro
portátil; porta objetos fixo; saboneteira para sabonete líquido com altura
média de 1,20 m; fechamento do Box com material inquebrável e firme,
sistema de portas de correr, ou utilização apenas de cortina plástica; torneiras
de fácil manuseio – monocomando.
Tapete externo de borracha com ventosas; porta toalha bem próximo ao
Box, com altura média de 1,30 m.
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• Vaso sanitário - altura média: 0,48 a 0,50m; usar base para elevar o vaso.
Descarga simples – caixa acoplada, ou descarga por botão. Ducha higiênica
manual, altura média de 0,45 m do piso. Sabonete líquido próximo. Papeleira
externa de fácil acesso, altura média de 0,45 m do piso. Barras de apoio altura de
0,30 m acima do tampo do vaso.
• Bancada - Altura entre 0,80 a 0,85 m. Torneiras de fácil manuseio; meia volta ou
monocomando. Distância das torneiras da face externa frontal máxima de 0,50
m. Barras de apoio junto ao lavatório. Tomadas e interruptores altos em área
seca – 1,10m a 1,30m. Sabonete líquido; porta toalhas: 1,10 a 1,30m.
• Armários - Gabinete com área livre para movimentação das pernas no caso
do uso de cadeira, banqueta ou cadeira de rodas. Espelho frontal iluminado.
Espelho de aumento.
Sala de Estar e Jantar
Paredes de cores claras; usar cores e diferenças de texturas para estimular
iluminação uniforme, contínua (vários pontos) e antiofuscante (iluminação
indireta), iluminação três vezes mais forte que o normal, para compensar as
dificuldades visuais.
• Poltronas e sofás - Confortáveis, de boa altura (média 0,50 m), fáceis de sentar
e de levantar (profundidade média 0,70 a 0,80 m), com braços de apoio lateral e
espaldar alto.
• Móveis de apoio - Com telefone e abajur próximo ao sofá, sem quinas
pontudas, evitar vidros ou materiais cortantes (altura média 0,60m). Estante –
com prateleiras, bem fixadas ao piso ou à parede. Aparelhos de som e televisão
com controle remoto. Evitar objetos pesados e de vidro.
• Mesa de Jantar - Altura média de 0,75 m. Bordas arredondadas. Cadeiras sem
braço; espaço livre no entorno. Como norma geral, evitar tapetes soltos, cortinas
pesadas e fios elétricos e de telefone soltos. Usar pisos antiderrapantes, luz
noturna nas circulações, interruptores (1,10m) nas entradas e saídas, ambientes
livres de objetos e móveis baixos, boa iluminação, fácil manutenção e substituição
de lâmpadas. Lâmpadas de emergência ou lanterna em local de fácil acesso.

22

Escadas e áreas de circulação

Corrimãos ao longo dos degraus com altura média de 0,80 m. Proporção
entre a largura e a altura dos degraus. Início e final da escada demarcados.
Sempre que possível, usar rampas em vez das escadas. As rampas devem ter
uma declividade máxima de 10%.

Cozinha e área de serviço

• Pia e bancada - altura média 0,85 a 0,90 m. Torneiras de fácil manuseio –
meia volta, alavanca ou monocomando. Armários não muito altos; objetos
mais leves e de pouco uso devem ser guardados nos armários superiores.
Armários inferiores sem portas e com área livre para movimentação das
pernas no caso do uso de cadeira, banqueta ou cadeira de rodas; gavetas de
fácil abertura, com trava de segurança e divisões para talheres. Apoio para
alimentos próximos aos equipamentos: largura mínima de 0,40 m. Barras de
apoio, instaladas em locais firmes.
• Fogão - Botões de controles na parte da frente. Controles que fecham
automaticamente quando a chama do gás se apaga, tanto nos queimadores
quanto no forno. Botões e controles contrastantes com o fundo facilitando
a visualização de temperaturas e ajustes; controles digitais com números
grandes e sinais auditivos também devem ser usados; controles de
equipamentos embutidos devem ficar em local de fácil acesso; luvas térmicas
e suporte forte para pegar utensílios quentes; aquecedor fora da cozinha e
bujão de gás fora da casa.
• Geladeira com congelador - Observar umidade; evitar colocar peso nas
portas; preferir altura de prateleiras que permita o acesso sem precisar
abaixar muito nem levantar muito os braços; elevar altura da base, facilitando
o acesso.

23

• Carrinho de rodas e outros utensílios - Carrinho de rodas ajuda a mover
utensílios e vasilhas da cozinha para outros ambientes; pratos e copos devem
ser de plástico ou metal; cafeteira elétrica não deverá ter bule de vidro;
garrafa térmica deve ser de plástico ou outro material que não se quebre;
forno elétrico ou micro-ondas deverão ser instalados em local de fácil acesso
e permanecer desligados após o uso.
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