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Introdução:
As pessoas idosas são
frequentemente
confrontadas com barreiras
arquitetónicas que devido
às alterações de mobilidade
decorrente do processo de
envelhecimento não lhes
permite manter uma vida
saudável, ativa para praticar
atividade física e de lazer e
independente. Assim, o/a
Enfermeiro/a de
Reabilitação tem na sua
área de intervenção, por um
lado a orientação para
lugares acessíveis, por outro
intervir localmente para
eliminar as barreiras.

Objetivo:
- Descrever as condições de
acessibilidade das
instalações sanitárias dos
recintos desportivos e
culturais numa região.

Metodologia:
-Paradigma quantitativo e é descritivo, transversal;
-A amostra são 21 instalações sanitárias de edifícios desportivos e culturais e instalações sanitárias públicas que se localizam na via pública de um Município do
Norte de Portugal;
-O instrumento de colheita de dados é uma grelha de observação construída a partir da legislação em vigor.

Resultados:
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Conclusão: O/A Enfermeiro/a de reabilitação tem conhecimento para identificar barreiras arquitetónicas, podendo posteriormente orientar as pessoas idosas
para edifícios com instalações sanitárias acessíveis, encontrar estratégias adaptativas tendo em conta a condição da pessoa e da instalação sanitária e emitir
pareceres em comissões técnicas de acessibilidade urbana.

38.1% das instalações sanitárias apresentam percurso acessível sem dificuldade desde o exterior, em igual percentagem não
apresentam a sanita à altura adequada, em 57,1% as barras de apoio apresentam resistência mecânica adequada às solicitações
previsíveis, em igual percentagem possuem segurança para a sua utilização e 71.4% não apresentam equipamento de alarme.


