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Guia Prático – Atitudes e Boas Praticas 

 

Sugestões e Orientações para melhorar as tarefas diárias das 

pessoas idosas com dificuldades visuais em áreas como: 

Mobilidade, medicamentos, vestuário, higiene, ambiente 

doméstico, cozinha, costura e leitura. 

Com a apresentação deste guia, pretendemos transmitir noções 

básicas, de como pode proceder perante as dificuldades causadas 

pela limitação da diminuição da visão. 

 

Breves Considerações: 

 

Mobilidade 

 Se tem dificuldades em movimentar-se sem companhia, tenha 

em atenção os seguintes pontos: 

Escute com atenção as indicações do guia; segure com o seu 

braço esquerdo o braço (cotovelo) direito do guia; caminhe pela 

direita e tenha como referência a parede pois será um bom 

indicador do espaço. 

 

 Quando não tiver um guia, coloque a sua mão na parede à sua 

direita. Se houver um corrimão, acredite que será um bom 

amigo e não avance enquanto tiver receio, pois pode cair; 

espere um pouco e peça ajuda. 
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 A bengala para mobilidade pode parecer-lhe desnecessária, 

mas concorde que pode contribuir para a sua autonomia. 

 

 

 Os degraus são o maior inimigo, por isso, devem estar bem 

assinalados com fita de contraste para serem melhor 

identificados. Circule sempre pela direita quando descer ou 

subir escadas e não se esqueça de colocar a sua mão direita no 

corrimão. 

 

 Quando se sentar procure sempre as costas da cadeira, será 

mais fácil perceber onde é o assento. 

 

Medicamentos 

 Caso não consiga ler o nome do medicamento na caixa, use um 

marcador preto e coloque o nome em letra maiúscula para que 

consiga ler melhor. Sempre que se esquecer de como deve 

efetuar a toma, utilize uma folha A4, afixada propositadamente 

na parte interior da porta do armário da cozinha (que fique à 

altura do olhar). Deve estar escrita de forma simples para uma 

leitura rápida (exemplo: BENURON 8H – 16H - 24 HORAS ou 

ADALAT 1 manhã). 

 

 O problema maior consiste em diferenciar as carteiras dos 

medicamentos. Se tiver dificuldade em saber a que 

medicamento correspondem, faça uma marca em todas as 

carteiras correspondentes a um medicamento, como por 

exemplo: ao Benuron (uma meia lua); para o Adalat (um 
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triângulo) e coloque essa informação numa folha A4 em letras 

maiúsculas. 

 

 Existem caixas de comprimidos com compartimentos que dão 

para uma semana, assim como um corta comprimidos que 

facilita esta tarefa. 

 

 Se preferir ou achar mais prático pode sempre utilizar uma 

lupa. 

 

Vestuário 

 Para saber se a peça de roupa está do avesso, detete o relevo 

das costuras, que dão indicação do lado que não deve usar.  

 

 Coloque uma marca na etiqueta da peça de vestuário, caso 

tenha muita dificuldade em ver a cor da mesma. Identifique, 

por exemplo: com um corte na etiqueta, se for em meia-lua, 

quer dizer que se trata de uma peça de cor preta, em triângulo, 

de cor azul, só um corte para a cor cinzenta, etc. Use a sua 

imaginação e adapte às cores que utiliza. 

 

 Se tem algum familiar ou amigo disponível e solidário, peça-lhe 

para compor alguns conjuntos de vestuário e coloque-os nos 

cabides já agrupados, (saia e camiseiro, calça e blusa, etc.).  

No momento de vestir será mais fácil para si e não cometerá 

enganos contra a sua vontade.  
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 Caso ache necessário, existe no mercado um equipamento que 

lê as cores em português (Colorino). 

 

 Se tiver dificuldades em dobrar a roupa (camisolas, camisas) 

crie um molde em cartão (tamanho A4) para fazer as 

dobragens, assim ficará sempre tudo certinho e será mais fácil 

arrumar. 

 

Higiene 

 Utilize toalhas e tapetes (antiderrapantes) de cores que façam 

contraste com a decoração da casa de banho, assim como os 

utensílios de higiene (copo, escova de dentes, pasta com cor 

viva, pente, etc…) 

 

 Quando encher o lavatório, a banheira ou outro recipiente, 

coloque dentro do mesmo, um objeto leve e colorido para o 

ajudar a identificar o nível de água.  

 

Ambiente Doméstico 

 Tenha boa iluminação e se possível coloque sensores de 

luminosidade. Direcione a luz para as tarefas que está a 

executar, seja a ler, a costurar, etc…  

 

 Se existirem degraus, deve marcá-los sempre com fita aderente 

de cor viva e contrastante. 
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 Peça aos familiares para não deixarem objetos fora dos sítios, 

ou se alterarem a disposição de algum, que lhe deem 

conhecimento e mostrem a nova posição. 

 

 Coloque autocolantes de cor viva nos vidros das janelas ou 

armários. Marque os extremos dos espelhos, das tomadas e dos 

interruptores, com fita aderente de cor viva. 

 

Na cozinha 

 Utilize utensílios de cores fortes e que façam contraste, como 

por exemplo: toalha de mesa branca; pratos, copos e talheres 

de cores vivas, etc. Se sentir mais segurança use objetos de 

plástico; existem no mercado produtos com muito boa 

qualidade a preços muito convidativos. 

 

 Marque as portas, gavetas e puxadores dos móveis com fita 

autocolante de cor diferente que faça contraste. 

 

 Às refeições coloque os alimentos no prato, como se de um 

relógio se tratasse, para melhor identificar onde estão os 

alimentos, por exemplo: batata às 12 horas, arroz às 3 horas, 

carne ás 6 horas e salada às 9 horas, etc. ... O copo deve de 

estar sempre do lado direito e o guardanapo também. 

Comunique naturalmente às outras pessoas este método; vai 

ver que se torna numa prática comum e estas regras vão 

permitir que a refeição corra com maior normalidade. 
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Costura 

 Muitos idosos, especialmente as senhoras, apontam como uma 

grande perda o fato de não verem o suficiente para cozer.  

 

 Existem Kits de costura com agulhas e enfiadores para pessoas 

com problemas de visão. Enfiar uma agulha pode ter solução. 

As chamadas agulhas para cegos, que têm um orifício duplo, 

um deles funciona como uma mola, que ao ser pressionada 

abre e a linha entra e não sai mais. Só com o tato pode efetuar 

esta operação. Pregar um botão ou coser um rasgo na roupa 

pode ser uma tarefa desempenhada por si.   

 

Leitura  

 Caso não consiga ler, ou seja muito cansativo quando o tenta 

fazer, pode recorrer a uma lupa de aumento ou também, 

recorrer aos áudio livros que existem em diversos formatos, 

para que possa disfrutar da leitura.  

 

 Pode ouvir livros em CD, DVD, MP3, no computador ou no 

telemóvel. Os livros podem ser gravados por vozes de 

voluntários (agradáveis de ouvir) ou eletrónicas. O importante 

mesmo é que não perca o hábito da leitura. 

 

 Pode sempre requisitar um livro numa biblioteca que tenha 

gabinete de apoio para as pessoas com deficiência visual. 

Felizmente há várias no nosso país (consulte o nosso site). 

Ligue para uma dessas bibliotecas e saiba como pode obter um 

livro de sua preferência. 
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A AAICA tenta com estas considerações, minimizar as 

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

visuais. 

 

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

