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RESUMO 

Este artigo analisa a acessibilidade de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI da 
cidade de Natal – RN, a fim de garantir maior autonomia e segurança aos usuários deste tipo de 
estabelecimento. Foram realizadas pesquisas bibliográficas e utilizados instrumentos de verificação de 
acessibilidade a idosos e pessoas com deficiência visual. A ILPI estudada apresentou vários problemas 
em desacordo com as normas de acessibilidade.  

ABSTRACT 

This paper analyzes the accessibility of a long-stay institution for Elderly of Natal - RN, in order to ensure 
greater autonomy and safety for users of this type of establishment. Literature searches were conducted 
and used accessibility checking instruments to Elderly and people with visual deficiency. The institution 
presented several problems in disagreement with accessibility standards. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil sempre foi referência por ser constituído de uma população predominantemente jovem, 
porém, este quadro vem mudando com o envelhecimento desta população. De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 12,34% da população brasileira possui 
mais de 60 anos, o que corresponde a 23 milhões de pessoas, sendo 43,74% homens e 
56,26% mulheres (IBGE, 2010). 

Apresentando um perfil semelhante ao nacional na proporção geral, o município de Natal-RN 
possui 12,16% da população composta por idosos, onde 38,59% são homens e 61,41% são 
mulheres (IBGE, 2010). 



 

 

Assegurando direitos mínimos do idoso e justificando a relevância do tema pesquisado, pode-
se mencionar os seguintes instrumentos legislativos: 

a) A Constituição Federal brasileira de 1988, que assegura o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 
(BRASIL, 1988). 

b) A Lei N.º 8.842 de 4 de Janeiro de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, cria 
o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências (BRASIL, 1994). 

c) O Decreto N.º 1.948 de 3 de Julho de 1996, que regulamenta a Lei nº 8.842 e dá outras 
providências (BRASIL, 1996). 

d) A Lei n.º 10.741 de 2003, que trata do Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) e vem implementar 
a participação dos idosos por intermédio de entidades representativas (os conselhos) que têm 
por objetivo deliberar sobre políticas públicas, controlar ações de atendimento, além de zelar 
pelo cumprimento dos direitos dessa população. 

O presente artigo objetiva apresentar uma análise e propor soluções aos problemas de 
acessibilidade encontrados em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) da 
cidade de Natal-RN. ILPI é o termo criado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), utilizado para designar asilos, casa de repouso, lar, clínica geriátrica, ancianato e 
similares (CREUTZBERG; GONÇALVES; SOBOTKA, 2008). 

2. ERGONOMIA  

O envelhecimento é um processo natural que ocorre em todos os organismos vivos, funciona 
como uma evolução que vai da perda da adaptabilidade, passa pela deficiência funcional e 
finalmente chega à morte. Do ponto de vista biológico, o envelhecimento é o processo causado 
por alterações moleculares e celulares, as células diminuem a capacidade de renovação e isto 
resulta em perdas funcionais progressivas dos órgãos e do organismo como um todo. 

Aproximadamente 23% da população brasileira é composta por pessoas idosas ou com algum 
tipo de deficiência, temporária ou permanente. Mesmo sendo um número muito relevante, essa 
proporção continua crescendo (FREITAG et. al., 2007 apud REIS; SILVA; ALMEIDA, 2010). 

Estima-se que em 2025 aproximadamente 14% da população brasileira será composta por 
idosos (IBGE, 2010). O gráfico 1 ilustra a evolução do envelhecimento da população brasileira, 
apresentando a proporção de idosos de 60 anos ou mais no Brasil nos últimos anos. 
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Gráfico 1 – Proporção de idosos de 60 anos ou mais no Brasil 



 

 

Com o aumento do número de idosos no Brasil haverá a necessidade de um re-planejamento 
das políticas públicas, isso poderá evitar problemas futuros com os gastos previdenciários e 
auxiliar na organização social e projetual dos espaços e equipamentos urbanos. 

3. ACESSIBILIDADE 

A acessibilidade supre a necessidade das pessoas com deficiência em um ambiente ou na 
utilização de equipamentos. A acessibilidade dos espaços construídos e dos equipamentos de 
uso é muito importante para a população idosa, porque esta já possui muitas restrições nos 
movimentos, na capacidade auditiva, na acuidade visual, no equilíbrio, na memória e na 
capacidade de tomar decisões em novas situações ou ambiente.  

De acordo com a NBR 9050, norma técnica brasileira revisada em 2004 pela ABNT e amparada 
pela Lei Federal 10.098 de 19 de dezembro de 2000 que trata do tema Acessibilidade a 
Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos, “promover acessibilidade é dar 
possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para as pessoas utilizarem 
com segurança e autonomia a edificações, o espaço, o mobiliário, o equipamento urbano e os 
elementos” (ABNT, 2004). 

Segundo Bins Ely (2004), para garantir a acessibilidade é necessário identificar os elementos 
que impedem ou restringem a percepção, compreensão, circulação ou apropriação por parte 
dos usuários dos espaços e atividades, bem como obstáculos de ordem social e psicológica 
que impedem seu uso efetivo. As barreiras de acessibilidade são divididas em três categorias 
(Bins Ely, Dischinger e Mattos, 2002): 

- Barreiras Sócio-Culturais: também conhecidas como barreiras atitudinais, estão presentes no 
âmbito das relações sociais, ou seja, na imagem focada exclusivamente nas deficiências dos 
indivíduos portadores de alguma limitação física, sensorial ou mental e não em suas 
potencialidades. Esta visão preconceituosa constitui forte barreira para a inclusão social. 

- Barreiras Físicas: são os obstáculos de origem arquitetônica, ou relativos ao design de 
equipamentos e produtos que dificultam ou impedem totalmente o acesso autônomo de um 
usuário. A identificação de barreiras físicas exige um estudo bastante atento do universo de 
usuários que fazem uso do ambiente. 

- Barreiras de Informação: são os elementos de informação ambiental (arquitetônica, o objeto 
ou adicional) que perturbam ou reduzem as possibilidades de obtenção da informação espacial 
desejada. Estes influenciam sobremaneira a acessibilidade, uma vez que estão diretamente 
ligados a capacidade de um indivíduo orientar-se e deslocar-se num ambiente. 

Os projetos de acessibilidade devem considerar estas categorias. Nos ambientes construídos, 
como é o caso da ILPI estudada, o corpo gestor ou responsável deve promover a eliminação de 
todas estas barreiras, incluindo estes indivíduos que por muitas vezes tem suas necessidades e 
direitos negligenciados e são alijadas da convivência na sociedade. 

4. METODOLOGIA 

A ILPI onde foi realizado o estudo está localizada no município de Natal, no estado do Rio 
Grande do Norte. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, com o intuito de demonstrar 
soluções em acessibilidade para idosos com ou sem deficiência em uma instituição de longa 
permanência, partindo do princípio de que a mesma pode proporcionar maior conforto, 
autonomia e segurança. 

 



 

 

Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos científicos, normas técnicas e 
legislações relacionadas à temática do envelhecimento e da pessoa com deficiência, bem como 
as possibilidades de intervenções no que diz respeito à acessibilidade. 

Foi utilizado um instrumento para verificar a acessibilidade e as características globais e físicas 
das ILPIs, elaborado a partir da NBR 9050 (ABNT, 2004), do Regulamento técnico para o 
funcionamento das instituições residenciais sob sistema participativo e de longa permanência 
para idosos (ANVISA, 2004) e do documento que aborda os Padrões mínimos de financiamento 
de serviços e programas de atenção à pessoa idosa (BRASIL/MPAS, s/d). Para complementar 
a avaliação da acessibilidade na ILPI foi utilizada a Lista de Verificação - acessibilidade a 
deficientes visuais. A lista foi criada em conformidade com a norma NBR 9050 (ABNT, 2004), 
onde foram contemplados os aspectos referentes à acessibilidade a deficientes visuais. 
Também foram adicionadas à lista, considerações levantadas pelos deficientes visuais durante 
entrevistas e ações conversacionais prévias.  

Durante a aplicação dos instrumentos também foram utilizados os métodos interacionais e 
observacionais a partir de entrevistas, registros fotográficos e medições relativas aos aspectos 
abordados nos instrumento supracitados. Após a aplicação da lista de verificação foi iniciado o 
processo de análise dos dados colhidos considerando as normativas utilizadas em edificações 
desta natureza. 

4.1 População estudada  

Por se tratar de uma população idosa, os usuários das ILPIs apresentam mais possibilidades de 
serem limitados por alguma deficiência física ou sensorial. Naturalmente, ao longo da vida o 
corpo humano começa a debilitar-se e começam a surgir condições que reduzem nossa 
mobilidade. Como afirma Schiffman (2005), na fase adulta, algumas capacidades visuais 
tendem a diminuir com o envelhecimento, especialmente em torno do meio dos últimos anos de 
vida. Parte desse decréscimo de eficiência pode se dever aos efeitos naturais do 
envelhecimento ou a doenças que tendem a se impor com o avanço da idade.  

Na ILPI estudada residem doze idosos, dez mulheres e dois homens, sendo três mulheres com 
deficiência física, uma com deficiência visual e duas com deficiência auditiva, além disso, 
consideramos que todos os outros moradores possuem mobilidade reduzida e devem ser 
respeitadas suas limitações eminentes pela condição de serem idosos. No Brasil, é considerado 
idoso o indivíduo que possui idade igual ou superior a sessenta anos, a mesma idade 
considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), visto que o artigo primeiro do Estatuto 
do Idoso e o artigo 2º da Lei N.º 8.842 de 4 de Janeiro de 1994, afirma que os direitos 
apresentados por estes documentos são assegurados às pessoas desta idade (BRASIL; 2003; 
BRASIL, 1994). 

A deficiência visual pode ser caracterizada como cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 5% no melhor olho, com a melhor correção óptica, ou como baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 30 e 5% no melhor olho, com a melhor correção óptica (BRASIL, 
2004). 

Essas reduções percepto-sensoriais que acompanham o envelhecimento podem acarretar 
sérias implicações para certas habilidades dependentes da visão no adulto de idade mais 
avançada. Muitas atividades rotineiras, porém críticas, que requerem a detecção de detalhes 
finos e a percepção de eventos dinâmicos, tais como conduzir veículos e talvez mesmo 
estabilizar a postura, podem ser adversamente afetadas pela sensibilidade reduzida a altas 
frequências espaciais e a alvos móveis (SCHIFFMAN, 2005). 

 



 

 

O Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 define que uma pessoa tem deficiência auditiva 
quando possui uma perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

Com a apropriação das dificuldades enfrentadas por estas pessoas, o presente estudo procurou 
suprir as necessidades desta população, analisando e elaborando soluções de adequação do 
ambiente construído em função dos requisitos da acessibilidade, compreendendo de que forma 
as pessoas com deficiência e os idosos residentes nesta ILPI podem ampliar sua situação de 
autonomia, conforto e segurança. 

5. RESULTADOS 

5.1 Quadro de funcionários   

O decreto municipal N.º 8.553, de 2 de outubro de 2008, classifica as ILPIs quanto ao seu porte, 
variando essa classificação de acordo com o número de idosos residentes na instituição: 

a) Porte I – 0 a 20 idosos; 

b) Porte II – 21 a 40 idosos; 

c) Porte III – 41 a 60 idosos; 

d) Porte IV – acima de 61 idosos. 

A ILPI do presente estudo, por apresentar 12 idosos residentes, enquadra-se como Porte I. 
Essa classificação serve para estabelecer o quadro mínimo de profissionais necessários para o 
funcionamento da instituição. 

Tabela 1 – Profissionais da ILPI estudada 

Profissionais Porte I ILPI do estudo 

Enfermeiro 8 horas semanais 20 horas semanais 

Médico 1 vez por mês Diariamente 

Nutricionista 4 horas semanais Diariamente 

Fisioterapeuta 4 horas semanais 4 horas semanais 

Assistente Social 20 horas semanais 20 horas semanais 

Terapeuta Ocupacional
  

4 horas semanais 3 vezes por semana 

Téc. De Enfermagem 1/24 horas (8) 24h/72h 

Cuidador 1 para cada 10 idosos 
(diurno) 

Particular 

ASG 1 para cada 20 idosos 
(diurno) 

(2) 44 horas semanais 

Lavador de roupas 1 para cada 20 idosos 
(diurno) 

----- 

Cozinheiro 1 por turno diurno de 12 
horas 

(2) 44 horas semanais 



 

 

Por serem donos (sócios) da ILPI, o médico e o nutricionista estão no local frequentemente, 
logo atendem diariamente aos idosos da instituição. A ILPI possui oito técnicos de enfermagem, 
número bem superior ao exigido, porém, não existe nenhum cuidador, mesmo havendo a 
necessidade de no mínimo dois. Não havendo um lavador de roupas, este serviço é exercido 
por um dos ASG (auxiliar de serviços gerais), suprindo assim a exigência imposta pelo decreto. 
O restante dos profissionais, como se pode observar na Tabela 1, atendem aos requisitos 

5.2 Localização  

Segundo a ANVISA (2004), as ILPIs devem estar localizadas dentro da malha urbana, com 
facilidade de acesso por transporte coletivo e, preferencialmente, próxima à rede de saúde, 
comércio e demais serviços da vida da cidade (posto médico, hospitais, supermercado, 
farmácia, padaria, centros culturais, cinemas, etc.), favorecendo a integração do idoso, 
independente e mesmo dependente, à comunidade do entorno. 

Dentre os critérios supracitados, a ILPI pesquisada encontra-se distante do comércio, dos 
centros culturais e cinemas, o restante é possível encontrar nas proximidades da instituição. 

5.3 Portas e janelas 

As portas dos dormitórios da instituição possuem vão inferior a 80 cm, dimensão mínima exigida 
pelos três documentos utilizados para o desenvolvimento do instrumento citado anteriormente 
(ABNT, 2004; ANVISA, 2004, MPAS, s/d). As portas possuem cores contrastantes em relação à 
parede, mas não existe luz de vigília sobre a guarnição superior. O travamento é simples, sem 
uso de trancas ou chaves e a maçaneta da porta encontra-se no padrão recomendado pela 
Anvisa (ANVISA, 2004), estando a 6 cm de distância da abertura da porta. 

A cor das janelas também está em contraste em relação à parede e a altura do peitoril, 1,34m, 
está acima do exigido (um metro) (ANVISA, 2004). 

5.4 Dormitórios 

A instituição não atendeu nenhum dos itens verificados no dormitório. Pode-se observar (Figura 
1) a ausência de corrimão junto às paredes e de luz de vigília e alarme na cabeceira das 
camas. Distância paralela entre duas camas inferior a um metro, camas encostadas à parede, 
onde deveria ter uma distância mínima de 50 cm e camas com altura acima do padrão, entre 46 
e 51 cm (ANVISA, 2004; MPAS, s/d). Além disso, o porcelanato que reveste o piso apesar de 
uniforme, não é antiderrapante. 

 

Figura 1 – Dormitório da ILPI 

 



 

 

5.5  Cozinha e demais áreas de apoio 

A Figura 2 apresenta a cozinha e parte do refeitório da ILPI pesquisada. A circulação atende a 
exigida pela ANVISA (2004) e pelo MPAS (s/d), pois a organização espacial do ambiente 
possibilita uma área de circulação superior a 90 cm. Porém, não há luz de vigília, detectores de 
escape de gás, iluminação intensa e eficaz e corrimão junto às paredes. 

 

Figura 2 – Cozinha e Refeitório da ILPI 

5.6 Calçada / acesso externo 

De acordo com a NBR 9050, as calçadas devem apresentar uma faixa livre para passeio e 
circulação dos pedestres de, no mínimo, 1,20m. As faixas livres devem ser completamente 
desobstruídas e isentas de interferências ou obstáculo que reduza a largura da faixa livre. 
Eventuais obstáculos aéreos, tais como marquises, faixas e placas de identificação, toldos, 
luminosos, vegetação e outros, devem se localizar a uma altura superior a 2,10 m. 

Analisando a calçada e áreas de acesso à edificação estudada, vimos que atende aos itens da 
lista de verificação, sem obstrução ou interferência na faixa livre e nenhum obstáculo aéreo, 
aumentando a acessibilidade e diminuindo os riscos de eventuais acidentes sofridos pelos 
pedestres, especialmente às pessoas com deficiência visual. A calçada possui revestimento 
contínuo do piso, antiderrapante, regular e estável, porém é trepidante e não possui piso tátil de 
alerta ao longo do meio fio como determina a legislação municipal (Figura 3). 

No que diz respeito ao regulamento técnico da ANVISA (2004), o acesso externo da ILPI não 
atende ao requisito onde devem ser previstas, no mínimo, duas portas de acesso, sendo uma 
exclusivamente de serviço. 



 

 

 

Figura 3 – Calçada e acesso externo da ILPI 

5.7 Circulações externas e internas 

A organização espacial do mobiliário e equipamentos de suporte da instituição deve estar 
disposta de forma que permita uma boa circulação das pessoas em sua área interna, 
conduzindo-as com segurança a ambientes como refeitório, área de lazer e quartos.  

Vários itens constituem uma alta relevância para uma mobilidade autônoma do residente com 
deficiência visual, como cores contrastantes nos degraus, portas e janelas. Além disso, o piso 
dos corredores e passagens deve ser revestido com material antiderrapante, porém o piso dos 
ambientes internos da ILPI é revestido de materiais escorregadios, aumentando o risco de 
queda. Na entrada o piso que é de madeira polida recebeu um caminho feito com placas 
emborrachadas para aumentar a aderência e evitar quedas (Figura 4). 

De acordo com a ANVISA (2004), todas as circulações devem ser dotadas de corrimão de 
ambos os lados, situação não encontrada na ILPI, que não apresenta corrimão nas suas 
paredes internas ou externas. 

 

 



 

 

 

Figura 4 – Pisos das circulações internas 

O acesso ao corredor que leva aos quartos é feito por três degraus, onde deveria apresentar 
piso tátil de alerta antes e depois, a uma distância de 30cm do início dos degraus. Foi instalada 
uma placa de piso emborrachado apenas no final da escada, sendo insuficiente para o 
propósito de alertar. Os degraus não acompanham corrimão em duas alturas, como é 
especificado pela NBR 9050, e as extremidades do corrimão não têm desenho contínuo, 
fixadas ou justapostas à parede. Os degraus existentes possuem faixa de cor contrastante, mas 
não são uniformes e apresentam piso revestido com material escorregadio.  

Na circulação externa e áreas comuns, o piso é revestido com material antiderrapante, mas 
apresenta desníveis acima de 0,5cm não sinalizados ou chanfrados. Além disso, há presença 
de tapete na circulação, aumentando os ricos de acidentes (Figura 5). 

 

Figura 5 – Desnível e tapete na circulação interna/externa 

5.8  Escadas e rampas 

Em análises sobre a situação das disposições e materiais das circulações verticais, observamos 
que as escadas não apresentam sinalização tátil de alerta no início e ao término delas. Os 
degraus de algumas escadas receberam uma faixa contrastante antiderrapante, mas outras não 
possuem, além de não apresentar material antiderrapante e corrimão com guarda-corpos de 
ambos os lados (Figura 6).  

Todas as escadas possuem a largura mínima recomendada de 1,20m, mas a rampa principal 
de acesso à edificação apresenta largura mínima de 0,98m, quando o admissível é de 1,20m. 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 6 – Escadas na circulação externa da ILPI 

As rampas apresentam corrimão com guarda-corpo, mas não possui corrimão em duas alturas 
(0,70 e 0,90m), dificultando a utilização por uma pessoa de baixa estatura. Assim como as 
escadas, as rampas não apresentam sinalização tátil de alerta no início e ao término, mas são 
revestidas com material antiderrapante e regular, assim como corrimão contínuo no patamar 
(Figura 7). 

 



 

 

 

 

Figura 7 – Rampas nas circulações externas da ILPI 

5.9 Banheiro 

Os banheiros dos residentes desta ILPI não possuem campainha de alarme, apesar de ser um 
item de extrema importância para o socorro de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida, 
além de não possuir luz de vigília sobre a porta, externa e internamente, mas a iluminação é 
considerada intensa e eficaz. 

O revestimento do piso é escorregadio, produzindo brilhos e reflexos além de maximizar os 
ricos de acidentes, situação não recomendada pela ANVISA e pela NBR 9050. A norma 
determina que a área de transferência para bacia sanitária deve ser igual ou superior a 0,80 x 
1,20 m e a área de manobra (externa ao banheiro) deve ser igual ou superior a 1,50 x 1,20 m, 
estas áreas são contempladas pelo banheiro da ILPI, porém a transferência lateral é impedida 
pela instalação incorreta das barras de apoio (Figura 8). 

As barras de apoio são fundamentais nos banheiros para ajudar no apoio das pessoas com 
mobilidade reduzida e também para auxiliar a transferência do cadeirante para a bacia 
sanitária. Para o banheiro analisado, há impossibilidade de instalação de barras nas paredes 
laterais devido a bacia localizar-se a uma distância maior da recomendada, nesta ocasião a 
norma admite barras laterais articuladas ou fixas (com fixação na parede de fundo), mas que 
seus apoios não interfiram na área de giro e transferência. A distância entre esta barra e o eixo 
da bacia deve ser de 0,40 m, sendo que sua extremidade deve estar a uma distância mínima de 
0,20 m da borda frontal da bacia e deve apresentar altura máxima de 0,75m, as barras 
encontradas no banheiro estudado apresentava altura de 0,90m. Como a bacia possui caixa 
acoplada, deve-se garantir a instalação da barra na parede do fundo, de forma a se evitar que a 
caixa seja utilizada como apoio (Figura 8). 

O boxe do chuveiro apresenta largura mínima de 0,80 m, como o exigido pela NBR 9050 e sem 
algum tipo de fechamento (cortina plástica, porta de acrílico ou vidro) do boxe do chuveiro, 
atendendo assim o que determina a ANVISA e o MPAS (Ministério da Previdência e Assistência 
Social). 



 

 

 

 

Figura 8 – Sanitário de uma das suítes da ILPI 

 

6. CONCLUSÕES 

Barreiras físicas, pisos escorregadios, ausência de corrimão nas paredes dos ambientes, portas 
estreitas nos dormitórios, janelas altas e banheiros em desacordo com a norma de 
acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2004) foram os principais problemas encontrados na ILPI 
pesquisada. 

Observou-se a necessidade de uma intervenção ergonômica, que poderá ser realizada através: 

a) Da elaboração de projeto de interiores ou relayout com a finalidade de realização de 
reformas dos ambientes físicos do local (quartos, banheiros, refeitório, cozinha, áreas de 
convivência, etc.); 

b) Da introdução de tecnologias assistivas, como corrimão, pisos táteis, alarmes nas cabeceiras 
das camas, campainha de alarme nos banheiros, entre outros. 

c) Do treinamento de pessoal (funcionários gerais, profissionais de saúde e cuidadores), 
qualificando-os com o intuito de melhorar o atendimento, a assistência e os cuidados aos 
idosos residentes; 

d) Da colocação de sinalização atendendo a norma de acessibilidade (ABNT, 2004). 

Em entrevista com uma das sócias do estabelecimento, nos foi relatado que o Ministério Público 
já esteve exigindo algumas adequações e que eles estão dispostos a atendê-las, mas 



 

 

decidiram não reformar a casa atual, preferindo construir outra casa, cujo trabalho já iniciou, 
seguindo todas as exigências para este tipo de edificação. Estas intervenções têm a finalidade 
de otimizar a acessibilidade dos idosos residentes, facilitando a realização das suas atividades, 
ampliando a autonomia e melhorando a segurança deles, sejam eles deficientes (motores, 
visuais, auditivos e intelectuais) ou não. 
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