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Reflexão 

O envelhecimento traz naturalmente algumas 
 demandas pra todos. Muitas delas podem  
ser supridas e apoiadas por tecnologias, das 
 mais simples as mais elaboradas. 

O envelhecimento da pessoa com deficiência  
traz demandas de cuidados, que muitas vezes  
são supridos por familiares ou instituições.  



• O fato de envelhecermos traz consigo uma 
série de declínios de ordem fisiológica, 
sensorial, cognitiva, emocional etc. (SALES, 
2002).  

 

• Nos últimos anos a qualidade de vida dos 
idosos melhorou significativamente se 
comparada com as gerações anteriores o que 
aumenta muito o tempo de vida da 
população.  

 



• Os idosos com deficiência são susceptíveis a 
enfrentar grandes desafios em suas vidas e a 
medida que eles e seus cuidadores oficiais 
(pais) envelhecem os desafios aumentam. 



Dados- OMS,2011 

• No Brasil segundo dados da OMS e referências 
bibliográficas diversas os familiares mais 
próximos do idoso com deficiência é que se 
tornam os cuidadores destes no 
envelhecimento. 

 

• Só a partir de 2011 foram constatados 
aumento das institucionalizações para esta 
população no Brasil. 



E Quanto aos cuidadores e familiares 
do idoso com deficiência ? 

• Mesmo com os avanços da medicina é possível 
que os idosos apresentem indícios de declínios de 
saúde que são próprios do processo de 
envelhecimento.  

 
• Estratégias de cuidados e de suporte as múltiplas 

demandas que surgem, são indispensáveis, de 
modo a facilitar suas vidas e a tarefa desafiadora 
do idoso cuidar do idoso com deficiência sob sua 
guarda, além de auxiliar a vida do próprio idoso 
com deficiência. 



• Idosos saudáveis em geral apresentam algum 
declínio funcional, decorrente do processo de 
envelhecimento, idosos com deficiência tem 
suas perdas acentuadas e novas perdas na 
maioria das vezes, com o avanço da idade. 

 

• A tecnologia assistiva apresenta-se como uma 
alternativa de grande importância na garantia 
de qualidade de vida funcional de ambos.  



Tecnologia Assistiva e suas 
contribuições 

• A tecnologia assistiva (TA) pode ser 
compreendida como toda ferramenta, recurso 
ou estratégia e processo desenvolvido e 
utilizado com a finalidade de proporcionar 
maior independência e autonomia à pessoa 
com deficiência ou com perdas funcionais 
(UNESCO, 2007). 



Tipos de recursos para o idoso 

 

 

• São passíveis de uso de recursos em todas as 
categorias da TA, a depender das demandas 
existentes no contexto de vida de cada um. 



Categorias de Tecnologia Assistiva 
José Tonolli e Rita Bersch,2017 

• Auxílios para a vida diária 
• CAA (CSA)Comunicação aumentativa (suplementar) e 

alternativa 
• Recursos de acessibilidade ao computador 
• Sistemas de controle de ambiente 
• Projetos arquitetônicos para acessibilidade 
• Órteses e próteses 
• Adequação Postural 
• Auxílios de mobilidade 
• Auxílios para cegos ou com visão subnormal 
• Auxílios para surdos ou com déficit auditivo 
• Adaptações em veículos 
• Auxilio a educação Inclusiva 

 

 

http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html#topo
http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html#topo


A Tecnologia Assistiva visa melhorar 
a FUNCIONALIDADE  

 

• Entender Funcionalidade segundo a CIF: 

• Atividade é a execução de uma tarefa ou ação por 
um indivíduo. 
• Participação é o envolvimento numa situação da 
vida. 
 



• A TA deve então ser entendida como um 
auxílio que promoverá a ampliação de uma 
habilidade funcional deficitária ou 
possibilitará a realização da função desejada e 
que se encontra impedida por circunstância 
ou pela deficiência ou pelo envelhecimento 
(BERSCH, 2008). 



Sinônimos da Tecnologia Assistiva 

• “Ajudas Técnicas”, 

•  “Tecnologia de Apoio“, 

•  “Tecnologia Adaptativa” 

•  e “Adaptações”. 



Recursos de TA 
http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html 

Podem variar de uma simples bengala a um complexo 
sistema computadorizado. 

Estão incluídos brinquedos e roupas adaptadas, 
computadores, softwares e hardwares especiais, que 
contemplam questões de acessibilidade, dispositivos para 
adequação da postura sentada, recursos para mobilidade 
manual e elétrica, equipamentos de comunicação 
alternativa, chaves e acionadores especiais, aparelhos de 
escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos e 
milhares de outros itens confeccionados ou disponíveis 
comercialmente. 

http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html


Serviços de TA 
http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html 

São aqueles prestados profissionalmente à 
pessoa com deficiência visando selecionar, obter 
ou usar um instrumento de tecnologia assistiva. 
Como exemplo, podemos citar avaliações, 
experimentação e treinamento de novos 
equipamentos.  
Os serviços de Tecnologia assistiva são 
normalmente transdisciplinares envolvendo 
profissionais de diversas áreas 

http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html


Principais recursos utilizados pelo idoso  
 

• Acessibilidade na residência- facilitando as 
tarefas cotidianas tanto dos idosos cuidadores 
quanto do idoso com deficiência, evitando 
quedas, diminuindo esforços na realização das 
atividades, e provendo acesso a todos os 
ambientes e ações do cotidiano. 



Principais recursos utilizados pelo idoso- 
ambiente acessível 

 

Barras de apoio e adaptações no banheiro 

Barras de apoio fixas 

Rampas  

Antiderrapantes 

Barras portáteis 

Corrimão 



• Segurança- Recursos diversos que tem como 
objetivo possibilitar que familiares e ou 
profissionais, estejam cuidando a distância de 
seus idosos e ou os serviços de emergência 
possam chegar mais rápido a possíveis 
situações de saúde urgente. 

Principais recursos utilizados pelo idoso  
 



Segurança 

Câmeras 

Sensores de alerta 

Relógio de socorro 

Aplicativos de monitoramento de casa 



Recursos de apoio 

• Sistemas de Emergência Pessoal ou 
Teleassistência- proporcionam uma maior 
independência aos seu usuários na medida 
que permitem comunicação com seus 
familiares, amigos ou cuidadores, em 
situações de emergência. 



Teleassistência 
https://tecnosenior.com/tecnologia-assistiva/ 

• Sistemas eletrônicos que permitem as pessoas 
com limitações moto-locomotoras, controlar 
remotamente aparelhos eletro-eletrônicos, 
sistemas de segurança, entre outros, localizados 
em seu quarto, sala, escritório, casa e 
arredores. Na realidade, os sistemas de 
emergência pessoal, permitem que o usuário 
controle um telefone com discagem a 
automática, através de botões e sensores que 
transmitem sinal para um console instalada na 
casa do usuários e conectado à uma Central de 
Monitoramento através de linha telefônica. 

https://tecnosenior.com/tecnologia-assistiva/
https://tecnosenior.com/tecnologia-assistiva/
https://tecnosenior.com/tecnologia-assistiva/


• Recursos pessoais- Equipamentos individuais 
utilizados com indicações específicas para 
atender as demandas individuais referentes a 
perdas funcionais. 

Principais recursos utilizados pelo idoso  
 



Equipamentos pessoais 

Aparelho auditivo Celulares especiais 

Barras de apoio para atividade 

Andadores/Bengalas/cadeiras de rodas/guincho de transferência 



• Equipamentos domésticos facilitadores e 
seguros- Recurso que não foram idealizado 
como Tecnologia Assistiva porem, pode ser 
utilizados na melhora da funcionalidade e na 
garantia de segurança na realização de 
atividades cotidianas tais como a manufatura 
de alimentos.  

Principais recursos utilizados pelo idoso  
 



Equipamentos domésticos adaptados 

Fogão elétrico 
Forno elétrico 

Panelas elétricas 

Panelas com sinalizador  
sonoro quando pronto 

Fritadeira elétrica 



• Recursos de apoio a comunicação e a 
memória- Recurso de Comunicação 
Alternativa, com característica imagética que 
possibilita várias formas de utilização tanto 
como forma de comunicação propriamente 
dita, como na organização de tarefas e apoio 
de memória. 

Principais recursos utilizados pelo idoso  
 



 

 

 

CAA-Comunicação Alternativa 
 

Calendário 

Higiene pessoal 

Rotina 



CAA-Comunicação Alternativa 
 

Rotina passo a passo 

Sequencia do dia 



CAA-Comunicação Alternativa 
 

Atividade passo a passo 



CAA-Comunicação Alternativa 
 



Questões preocupantes 
(Leite et all, 2018) 

• Desconhecimento dos profissionais sobre a 
tecnologia assistiva disponível para 
implementação no trabalho com o idoso e 
onde adquirir. 

• Utilização da Tecnologia Assistiva pelo idoso 
ainda incipiente/deficiente. 

• Profissionais ainda confundem TA com os 
instrumentos de trabalho usados na prática 
diária ou com recursos reabilitadores. 



Necessidade 

• Formação de cuidadores de idosos; 

• Orientações familiares; 

• Criação de programas de apoio aos idosos 
com deficiência e seus familiares tb idosos; 

• Definir Tecnologia Assistiva indispensável para 
garantir segurança na execução das tarefas 
cotidianas e TA para potencialização de 
funcionalidades. 

 



Direito de acesso as novas tecnologias  

• Promover ações e políticas de inclusão digital 
é uma forma de oportunizar ao idoso a 
possibilidade de usufruir da gama de 
conhecimento que na atualidade estão 
disponíveis nos ambiente web (revistas, 
jornais, portais acadêmicos, blogs).  



Endereços de acesso aos recursos 

• https://projetos.habitissimo.com.br/projeto/como-construir-
uma-rampa-de-acessibilidade-em-casa 

• http://www.multirampa.com.br 

• https://tecnosenior.com/alarme-de-emergencia-para-idosos-
modelos/ 

• https://assistivaitsbrasil.wordpress.com/catalogo/ 

• http://www.lumenequipamentos.com.br/equipamentos.html 
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