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Considerando a necessidade das pessoas ficarem 
mais em casa e a preocupação com a segurança 
das pessoas idosas, apresentamos neste e-book 
informações úteis,  práticas e SIMPLES de serem 
implantadas em seu projeto, obra e 
PRINCIPALMENTE na residência de seus pais e 
familiares nestes tempos de Quarentena.

O que nos motiva é garantir a qualidade de vida, 
como uma forma de manter por mais tempo as 
capacidades das pessoas idosas executarem suas 
atividades diárias com autonomia, conforto e 
segurança.  

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br
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Os 20 anos de experiência em Acessibilidade 
do Arquiteto Eduardo Ronchetti estão a sua 
disposição para que você realize seus Projetos 
com Acessibilidade.
 
Eduardo Ronchetti já realizou mais de 522 Projetos 
de Acessibilidade e 80 cursos de Acessibilidade, 
capacitando mais de 3.000 profissionais por todo o 
Brasil.

Arquiteto formado pela Universidade Mackenzie, 
especializado em Design de Interiores pelo Instituto 
Europeu Di Design e em administração de 
empresas pela Fundação Getúlio Vargas.

Especializou-se em Acessibilidade e conta com 
projetos premiados como o projeto da Casa de 
Repouso em São Bernardo do Campo para a 
associação C.A.S.A.

Quem fez
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Premissas
Entendemos que a função da arquitetura e design 
neste campo de atuação está em ser um agente 
FACILITADOR, apresentando opções para melhorar 
a qualidade de vida das pessoas idosas, mais do 
que apenas definir como as pessoas devem viver 
em suas casas.

As propostas aqui apresentadas partem da 
premissa de não precisarem de grandes 
intervenções ou reformas nos ambientes e sua 
implantação deve ser feita juntamente com a 
pessoa idosa, usuária da solução, para aumentar 
suas chances de serem efetivamente utilizadas.
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- Retirar móveis com cantos vivos e retirar 
móveis que estejam na circulação principal até 
o sofá;

- Elevar a altura do sofá e poltronas, para uma 
altura que mantenha o ângulo dos joelhos 
maior que 90 graus (com a planta dos pés no 
chão);

- Retirar tapetes ou fixá-los no chão ou podem 
ser colocados como quadros nas paredes para 
manter a história da vida da pessoas;

- Porta retratos, objetos e lembranças devem 
estar presentes no ambiente, mas protegidos 
contra quedas;

Sala
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Quartos
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- Elevar a altura da cama, para uma altura que 
mantenha o ângulo dos joelhos maior que 90 
graus (com a planta dos pés no chão);

- Instalar luminárias à pilha dentro dos armários;
- Retirar tapetes ou fixá-los no chão ou podem 

ser colocados como quadros nas paredes para 
manter a história da vida da pessoas;

- Instalar barra na lateral do colchão, em ambos 
os lados da cama para facilitar o ato de se 
levantar e se sentar conforme referência 
abaixo:



Cozinha

- Fazer uma atividade em família de organizar 
os talheres e utensílios mais utilizados nas 
gavetas que estejam na altura mais 
confortável; 

- Posicionar luminárias extras para a bancada, 
pia e mesas de apoio da cozinha;

- Se possível, instalar sensor de alarme para 
indicar vazamento de gás;

- Fixar barras de apoio ao lado da cadeira da 
mesa de refeições;

@
 a

ce
ss

ib
ili

da
de

ap
lic

ad
a

e-book gratuito, elaborado por Acessibilidade Aplicada, 
com todos os seus direitos reservados. 2020

www.acessibilidadeaplicada.com.br
eduardo@acessibilidadeaplicada.com.br



Banheiros
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- Colocar tapetes antiderrapante;
- Instalar barra de apoio ao lado da bacia 

sanitária e na pia;
- Colocar um banco no box do chuveiro;
- Colocar um banco para auxílio da atividade de 

trocar roupa;
- Instalar uma barra em formato “L” no box do 

chuveiro (cuidado para não furar os canos de 
água! ...kkk);

- Toalhas e demais itens de higiene pessoal 
devem ficar em alturas confortáveis e em 
locais que evite cair no chão;



Decoração
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- Coloque os vasos de flores em bancadas ou 
prateleiras para minimizar o esforço e as dores 
nas costas;

- Coloque todos os objetos de uso contínuo 
como controles remotos, mantas, entre outros 
em uma faixa de altura entre 80 cm até 1,20 m 
do chão;

- Se possível, pinte uma parede com cores 
novas e do gosto da pessoa idosa. Aproveite 
como uma atividade lúdica e terapêutica em 
família. (Atenção: Utilize tinta sem cheiro e a 
base de água e...boa diversão).



Iluminação
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- Instalar luminárias mais fortes para garantir o 
mínimo de 150 LUX (medido a 1 metro do 
chão) nos ambientes mais utilizados;

- Instalar sensor de presença para acionamento 
automático das luzes, principalmente no 
corredor dos quartos;

- Posicionar luminárias extras em ambientes 
que requeiram mais atenção como na cozinha 
e nos aparadores da sala para estimular o ato 
da leitura;



Compartilhe “Dê de graça aquilo que recebeu 
 também de graça”
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Se este conteúdo foi útil para você, envie este 
e-book para mais um colega, arquiteto, engenheiro 
ou designer para compartilhar as boas práticas com 
todos.

Ao implantar algumas das sugestões deste e-book, 
tire uma foto e compartilhe conosco.

Você também pode contribuir com os próximos 
e-books enviando suas opiniões para nós, ajudando 
a construir um Brasil mais acessível, seguro e 
confortável à todos.



Investir em Acessibilidade é um  ato de 
Responsabilidade Social, garantindo autonomia, 
conforto, segurança e o direito de ir e vir a todos, 
inclusive às pessoas idosas ou com deficiência, 
promovendo sua qualidade de vida e seu 
fortalecimento social”.
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Obrigado

“Nossa missão deve ser ajudar com as melhores 
soluções técnicas e com o melhor  Custo-Benefício 
para deixar imóveis  confortáveis, seguros e 
acessíveis.”

Abraços,
Eduardo Ronchetti


