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                  Guia Prático – Atitudes e Boas Praticas 

 

Sugestões e orientações para os cuidadores e familiares que 

interagem com pessoas idosas com dificuldades visuais. 

 

Com a apresentação deste guia pretendemos transmitir noções 

básicas, de como podem proceder perante as dificuldades causadas 

pela limitação da diminuição da visão nas pessoas idosas. 

Sugeríamos também que lessem o Guia Prático Para Pessoas Idosas 

Com Dificuldades Visuais. 

 

Breves Considerações 

 

 Quando se dirigir a uma pessoa idosa, apresente-se sempre e 

diga o seu nome. Transmite segurança saber quem trata de 

nós. Descreva as tarefas que vai executar, para a pessoa em 

causa saber que pode contar consigo.  

 

 O sentido de orientação é fundamental. Ao dar indicações tenha 

sempre em atenção que são para uma pessoa que precisa de 

orientação. Deve utilizar informação objetiva como: a sua 

direita ou a sua esquerda, em cima, em baixo, por passos ou 

até por palmos. A título de exemplo, pode fazer da seguinte 

forma: a cama está à sua direita, o sofá à sua esquerda tem 

um candeeiro de pé alto, mais ou menos a dois passos de 

distância da cama, tem uma janela em frente da porta do 

quarto, com janelas de correr, etc. 
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 Quando tiver de acompanhar pessoas idosas com baixa visão 

ou cegas, tem de ter em conta que vai ser o seu guia. Deve dar 

o seu cotovelo direito para a pessoa segurar, informá-la sempre 

que houver escadas, se são a subir ou a descer e aconselhar a 

segurar o corrimão. Faça sempre uma breve descrição do sítio 

por onde passa. 

 

 Se por algum motivo tiver de se ausentar, avise a pessoa em 

causa, assim como quando regressar. É muito desagradável 

ficar a falar sozinho.  

 

 Para sentar a pessoa com deficiência visual dê-lhe as costas da 

cadeira. Deste modo ela encontrará mais facilmente o assento.  

 

 Ao entregar algum documento, um objecto, ou até mesmo 

medicamentos, dê-o na mão da pessoa idosa. Não deixe em 

cima da mesa pois pode não ver o suficiente para o encontrar e 

até gerar confusão ou frustração. 

 

 Tenha em atenção que as pessoas idosas têm grandes 

limitações; seja sensível e descubra como as pode ajudar… 

 

 O facto de as pessoas perderem autonomias, por vezes leva-as 

a um estado de depressão. A causa mais apontada é o facto de 

não conseguirem desempenhar as tarefas da vida diária, como 

por exemplo, coser, ler ou outras aparentemente banais. 
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 Na costura pode aconselhar o uso de enfiadores e as chamadas 

agulhas para cegos que têm um orifício duplo. Só com o tato 

podem efectuar a operação necessária, que lhes permite coser 

um rasgo na roupa ou até mesmo pregar um botão. 

 

 A leitura também tem a sua importância junto dos idosos. A 

pessoa com baixa visão que ainda tenha algum resíduo visual, 

deve continuar a estimular a visão, com textos em letra grande 

(Verdana a negrito) num tamanho de letra de acordo com as 

necessidades de cada pessoa. 

No caso de idosos cegos e com baixa visão (que se cansem 

muito com o recurso à visão), podem sempre ouvir textos 

através de cassete, CD, computador ou até em MP3. As 

bibliotecas e os centros de recursos têm livros gravados por 

voluntários, que podem ser requisitados pelo telefone. 

 

 Na refeição tem de ter em atenção que os idosos cegos ou com 

baixa visão têm dificuldades acrescidas. Descreva a comida no 

prato, coloque sempre os alimentos como se de um relógio se 

trata-se, usando os ponteiros como referência, como por 

exemplo: arroz às 12h, ovo às 3h, bife às 6h e a salada às 9h. 

O copo deve estar à direita do prato e deve ter cor contrastante 

para ser detetado mais facilmente (baixa visão). 

 

 

A AAICA tenta com estas breves considerações, minimizar as 

dificuldades do dia-a-dia das pessoas idosas com dificuldades 

visuais. 
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Um Pensamento  

 

“Sem a Educação das Sensibilidades, todas as Habilidades são 

tolas e sem sentido"... 

"Os conhecimentos nos dão meios, a sabedoria nos dá razão 
para viver"... (Rubem Alves) 

 

Contatos AAICA 

Linha telefónica de Apoio  

INFO-AAICA 21 347 84 17 (de terça a sexta-feira das 14 às 18 

horas) 

962888993/914687228 

Site: www.aaica.pt  Email: geral@aaica.pt  

 

http://www.aaica.pt/
mailto:geral@aaica.pt

