Cuidados material foi elaborado por profissionais especialistas de diversas áreas com dicas de como manter a casa segura

Empresa
cria o guia de
morar sozinho
Ações simples como boa iluminação em
locais de circulação podem evitar acidentes
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da página1)
O aumento da expectativa
de vida aliado a um envelhecimento ativo e com maior
qualidade são fatores decisivos no bem-estar e independência da população com
mais de 60 anos.
Com isso, movimentos de
autonomia, como o “aging
in place”, que consiste em
um envelhecimento ativo e
independente no próprio lar,
com segurança, apoio social
e médico evidenciam cada
vez mais a tendência desse
público pela opção em morar
sozinho, sem a dependência

de terceiros.
No entanto, essa autonomia
gera uma preocupação, pois
estima-se que um em cada três
idosos com mais de 65 anos
sofre quedas. Acima dos 80
anos, esse número sobe para
quatro em cada dez.
“O envelhecimento, por si só,
é um fator de risco para quedas. Afinal, o passar do tempo
provoca um déficit em todo o
sistema locomotor, que envolve ossos, músculos e articulações, e também leva à diminuição da visão, da audição e da
cognição”, argumentou o presidente da SBOT (Sociedade
Brasileira de Ortopedia e Traumatologia), Moisés Cohen.
Foi observando este cenário
que a TeleHelp teve a ideia de

DICAS
Saudável. Viva a liberdade

criar o “Guia Morar Sozinho”.
O material dá dicas de como
manter a casa segura e cuidados para envelhecer com qualidade e autonomia.
“A ideia é auxiliar em questões
do dia a dia e voltar a atenção aos cuidados específicos
que devem ser tomados com
o passar da idade. Queremos
estimular a independência

desse público e muni-lo de informação”, explica o CEO da
TeleHelp, Bruno Mouco.
O Guia abrange vários outros
aspectos do cotidiano, trazendo também dicas de autocuidado, como as práticas recomendadas de higiene pessoal,
segurança, prevenção de quedas, mobilidade pública e organização pessoal e da casa.
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BANHEIRO
Instale barras na bacia
sanitária, para apoio ao se
sentar e ao se levantar
entrada
Utilize um capacho
emborrachado ou bem
fixado ao chão;
iluminação
Priorize uma boa
iluminação em locais
de circulação
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