
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ERGONOMIA 

CURSO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

 

DENYSE BRITO NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS RESIDENCIAIS NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DA APAE, 

PETROLINA-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2015 



DENYSE BRITO NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇOS RESIDENCIAIS NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS DA APAE, 

PETROLINA-PE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao curso de Programa 

de Pós-Graduação em Ergonomia da 

Universidade Federal de Pernambuco, como 

requisito para qualificação do curso de 

Mestrado em Ergonomia. 

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Laura Bezerra Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECIFE 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na fonte 
 

Bibliotecária Maria Valéria Baltar de Abreu Vasconcelos, CRB4-439 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

N972e Nunes, Denyse Brito 
  Espaços  residenciais na percepção de alunos da APAE, Petrolina – 

PE / Denyse Brito Nunes. – Recife: O Autor, 2015. 
  102 f.: il.  
 
  Orientador: Laura Bezerra Martins.   
  Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. 

Centro de Artes e Comunicação. Design, 2015. 
                          Inclui referências, apêndices e anexos.  
 

1. Ergonomia.  2.  Projeto de acessibilidade.  3. Deficientes - 
Orientação e mobilidade. 4. Deficientes - Qualidade de vida. I. Martins, 
Laura Bezerra (Orientador). II. Titulo. 

 
         745.2     CDD (22.ed.)    UFPE (CAC 2015-204) 
       



 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ERGONOMIA 

 

 

 

 

 

PARECER DA COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ERGONOMIA 

 

 

 
 

DENYSE BRITO NUNES 

 

 

“OS ESPAÇOS RESIDENCIAIS NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DA APAE, 

PETROLINA-PE”. 

 

Área de Concentração: Ergonomia 

 

 

A comissão examinadora, composta pelos professores abaixo, sob presidência primeiro, 

considera o (a) candidato (a) DENYSE BRITO NUNES APROVADA. 

 

 

 

Recife, 28 de Julho de 2015 

 

 

 
Profª Drª Laura Bezerra Martins 

Profª Drª Vilma Maria Villarouco Santos 

Profª Drª Cláudia Ferreira Mazzoni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, meu maior mestre, por nortear sempre a minha vida. 



AGRADECIMENTOS 

 

 
Primeiramente a Deus por todo amor dedicado a mim e por me permitir cursar esse mestrado. 

 
A minha mãe, por me motivar a buscar o conhecimento, e por se fazer sempre presente em 
minha vida. 

 

Ao meu pai, pelo apoio em todos os momentos. 

 
A minha irmã, pela ajuda e contribuição em todas as etapas da dissertação. Ao meu noivo, 

pela paciência, carinho e incentivo. 

À minha orientadora, pelas contribuições no direcionamento do trabalho da pesquisa. 

 
Aos meus colegas do curso por toda ajuda e por todos os momentos de alegria vivenciados. 

Aos professores por todo conhecimento compartilhado. 

Aos funcionários do Departamento de Design da UFPE que tão bem me acolheram. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando se perde o direito de ser diferente perdemos o privilégio de ser livre." 

 

(Charles Evans Hughes) 



RESUMO 

 
A autonomia na realização das atividades de vida diária é fundamental para manutenção e 
melhoria da qualidade de vida (QV). Pouco se sabe da incidência e dos fatores causais de 

acidentes domésticos em pessoas com deficiência. Através da percepção ambiental entende-se 
a preferência, o gosto e as ligações cognitivas e afetivas dos seres humanos para com o meio 

ambiente O objetivo da pesquisa é gerar recomendações e adequações do ambiente residencial 
dos alunos da APAE a partir das suas percepções e de observações sistemáticas, visando a 

promoção da sua QV, reduzindo e prevenindo o risco de acidentes e aumentando o grau de 

autonomia. O estudo é transversal e de análise quantitativa, sendo realizado com uma amostra 
de 64 sujeitos frequentadores da APAE, localizada em Petrolina. Foram aplicados dois 

questionários e em seguida o pesquisador realizou observações sistemáticas tomando como 
base a NBR9050. Quase todos entrevistados admitiu já ter sofrido algum acidente doméstico, 

sendo que as quedas são os mais frequentes. Em contrapartida, grande parte sente muita 
segurança na sua residência e afirma ter uma casa adequada para as atividades da vida diária. 

Esses indicadores corroboram a hipótese apresentada de que as pessoas com deficiência não 
percebem a inadequação ambiental de suas próprias moradias. Foram elaboradas 

recomendações e orientações fundamentadas aos próprios usuários e também e panfletos 

educativos com medidas preventivas visando uma maior conscientização quanto aos riscos de 
acidentes domésticos. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Pessoas com deficiências. Ergonomia. 



ABSTRACT 

 
The autonomy in daily activities is critical to maintaining and improving the quality of live 
(QOL). The knowledge about the incidence and causal factors of domestic accidents with 
disabled people is small. By environmental awareness can be understood the preference, taste 
and cognitive and affective links of humans and their environment. The objective of this 
research is create recommendations and adaptations at the living environment of APAES' 
students from their perceptions and systematic observations, aiming at the promotion of their 
QOL, reducing and preventing the risk of accidents and increasing their autonomy degree. It's 
a transversal study, with a quantitative analysis, conducted with a sample of 64 frequenters of 
APAE, located in Petrolina. Most of participants admitted that they suffered a domestic 
accident, and falls are the most common. However, most of them feels very safety at their 
home and claims to have a suitable home for daily living activities. These indicators support 
the hypothesis presented that disabled people do not realize the environmental inadequacy of 
their own homes. Recommendations and guidelines were prepared based on the users, as also 
educational pamphlets with preventive measures, towards a better awareness from the risk of 
domestic accidents. 

 

Keywords: Accessibility. Persons with disabilities. Ergonomics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A saúde é definida como um estado e, segundo Laville e Volkoff (1993), pelas 

ausências de estados, como: “não patologia, não deficiência, não restrição a vida social, não 

miséria econômica. Cada vez mais, a saúde é vista, preferencialmente, como o resultado de  

um processo de construção, visando sempre a qualidade de vida. 

O ambiente construído no qual a pessoa com deficiência está inserido, é um fator 

fundamental no processo de autonomia e independência, que são fatores que contribuem 

diretamente na qualidade de vida. Vários elementos contribuem para que os deficientes 

permaneçam no mesmo ambiente por vários anos, por muitas vezes este ambiente se 

caracterizar como um refúgio absoluto, onde ele se sente seguro mesmo que haja dificuldades 

para o desempenho das tarefas diárias. 

Estudos envolvendo os ambientes residenciais devem ser realizados constantemente 

devido ao fato das estruturas dos espaços residenciais acompanharem as evoluções sociais da 

população, onde, ao longo do tempo, regularmente surgem demandas de modificações 

(BOUERI; LOPES, 2004). 

Porém, sabe-se que poucas residências são adaptadas para pessoas com deficiência e 

mesmo que muitas delas sejam capazes de realizar atividades da vida diária de forma 

autônoma, com frequência acabam limitadas as ações tomadas por cuidadores ou familiares, 

devido o ambiente domiciliar não ser adaptado as suas necessidades. 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) caracteriza-se por ser uma 

organização social, cujo objetivo principal é promover a atenção integral à pessoa com 

deficiência, prioritariamente aquela com deficiência intelectual e múltipla. A Rede APAE 

destaca-se por seu pioneirismo e capilaridade, estando presente, atualmente, em mais de 2 mil 

municípios em todo o território nacional. A APAE do município de Petrolina oferece diversos 

tipos de atividades para as pessoas com deficiência, dentre elas encontram-se o atendimento 

com equipe de saúde (médicos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e 

psicólogo), atividades educacionais, recreação e iniciação profissional. 

Petrolina é um município brasileiro situado no Sertão Pernambucano, distante 721 km 

a oeste de Recife, capital do Estado. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), possui uma extensão territorial de 4 561 872 km², estando 244 800 km² em 

perímetro urbano e os 4 317 072 km² restantes integrando a zona rural. Ainda de acordo com 

dados do IBGE, em 2013 sua população foi estimada em 319 893 habitantes, sendo o quinto 

maior município de Pernambuco e o segundo do interior pernambucano, atrás apenas de 
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Caruaru. Sétimo município mais rico de Pernambuco, Petrolina foi apontada pela Revista 

National Geographic Brasil como uma das 20 cidades brasileiras do futuro na edição 2180 do 

dia 1 de setembro de 2010. 

A habitação é onde o homem passa a maior parte do seu tempo. É um abrigo que o 

protege dos fenômenos naturais, ou seja, das ameaças do meio-ambiente. Portanto a habitação 

deve ser construída através do estudo dos hábitos de vida dos futuros ocupantes, 

determinando-se o tipo de moradia que mais convenha as suas necessidades em relação as 

atividades diárias que exercem (PERONDI; FERRETO, 2005). 

A Ergonomia busca o conhecimento das características humanas na projetação de 

sistemas que são abrigados em um ambiente (FALCÃO; SOARES, 2011). Muitos projetos 

ergonômicos têm considerado o ambiente sob um ponto de vista mais mecanicista, dando 

maior ênfase às necessidades funcionais do indivíduo, mais especificamente aos aspectos 

ambientais, ou seja, o conforto térmico, acústico e lumínico. Porém a responsabilidade da 

ergonomia não se restringe apenas a ambientes eficazes quanto às necessidades funcionais dos 

usuários, tais como conforto e segurança, na realização de suas atividades, mas também em 

compreender as suas necessidades formais e estéticas a fim de lhes proporcionar um espaço 

agradável, de prazer e bem-estar (VASCONCELOS; VILLAROUCO; SOARES, 2010). 

A psicologia ambiental pode analisar, explicar e fornecer informações capazes de 

identificar as condições envolvidas na relação pessoa-ambiente e no bem-estar e, com isso, 

ajudar a tomada de decisão em questões ambientais. Dessa forma, as influências exercidas 

sobre o homem pelo meio ambiente em que vivem, têm sido objetos de pesquisa, mas como 

essas influências são percebidas pelo homem, ainda é um tema que merece um maior 

aprofundamento. 

A terminologia Universal Design foi criada em 1987, pelo americano Ron Mace, 

arquiteto que usava cadeira de rodas e um respirador artificial. Mace acreditava que esse era o 

surgimento não de uma nova ciência ou estilo, mas a percepção da necessidade de 

aproximarmos as coisas que projetamos e produzimos, tornando-as utilizáveis por todas as 

pessoas (CARLETTO; CAMBIAGHI, 2008). 

O Desenho Universal vem a ser não apenas uma tecnologia direcionada aos que dele 

necessitam; e sim para todas as pessoas. Sua meta é, justamente, evitar a necessidade de 

ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiências, assegurando que todos possam 

utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e objetos. 

Segundo a definição oficial da International Ergonomics Association – IEA,  

ergonomia é o estudo da interação entre o homem e o seu trabalho, equipamento e   ambiente, 
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para posterior aplicação dos conhecimentos de anatomia, fisiologia e psicologia visando 

buscar soluções para os problemas surgidos em decorrência desta interação (IEA, 2010). 

A ergonomia busca o conhecimento das características humanas na projetação de 

sistemas que são abrigados em um ambiente. Desta forma, considera que o ambiente esteja 

adaptado ao homem e como consequência as metodologias ergonômicas se aproximam do 

usuário quando da avaliação de suas satisfações e insatisfações, em busca de respostas para os 

problemas do processo projetual. Em face de tais informações, percebe-se a preocupação em 

estabelecer um perfeito entendimento das necessidades não apenas físicas do usuário de um 

determinado espaço, mas também da questão da percepção/satisfação do mesmo (FALCÃO; 

SOARES, 2011). 

A ergonomia ambiental, também conhecida como ergonomia do ambiente construído, 

está relacionada a mais uma vertente que se insere nas pesquisas da relação do homem com o 

ambiente. 

Sabe-se que a evolução humana e o modo de vida influenciam o programa 

habitacional e criam a necessidade de atender a novas expectativas e a um novo perfil de 

moradores (MARTINS, 2008). 

Para Paes (2003), pelo fato de a habitação ser fator condicionante dos acidentes 

domésticos é que estas precisam ser bem planejadas, para que além de evitar acontecimentos 

desagradáveis ofereça proteção, segurança e conforto físico aos moradores. Observa-se que 

habitações bem planejadas contribuem desta forma com a redução ou até mesmo acabando 

com os acidentes no ambiente doméstico e ainda favorecendo a qualidade de vida e saúde 

dessas pessoas. 

Desta forma, o estudo em questão cuidará de gerar recomendações e adequações do 

ambiente residencial dos alunos e pacientes da APAE a partir das suas percepções, visando 

uma promoção da sua qualidade de vida, reduzindo e prevenindo o risco de acidentes e 

aumentando o grau de autonomia. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Propor recomendações e adequações do ambiente residencial dos alunos e pacientes da 

APAE, a partir do estudo das suas percepções, de dados coletados na literatura sobre 

acessibilidade e ambiente construído, e através de observações sistemáticas do pesquisador, 
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visando uma promoção da sua qualidade de vida, reduzindo e prevenindo o risco de acidentes 

e aumentando o grau de autonomia. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Compreender a visão das pessoas com deficiência com relação à sua interação com o 

ambiente doméstico; 

 

2. Identificar quais acidentes domésticos são mais frequentes em relação à pessoa com 

deficiência e quais são seus principais fatores causais. 

 

3. Colaborar com enriquecimentos para a ergonomia em acessibilidade e do ambiente 

construído a partir da discussão de parâmetros que orientem projetos destinados à 

pessoa com deficiência. 

 
4. Contribuir na melhora da autonomia das pessoas com deficiência na realização das 

atividades da vida diária (AVDs) nas suas residências. 

 

Questões da pesquisa 

 

 

As questões norteadoras desta pesquisa são: 

 

 

Como a pessoa com deficiência percebe o ambiente e os equipamentos com os quais  

se relaciona no dia a dia, na sua residência quantos aos riscos de acidentes e autonomia na 

realização das tarefas? 

 

A pessoa com deficiência se habitua a receber auxílio para conviver e se relacionar 

com o espaço residencial, sem perceber as suas inadequações, aumentando sua dependência e 

os riscos de acidente? 

 

As questões levantadas nesta pesquisa é que as pessoas com deficiência, de uma 

maneira geral, não conseguem perceber ou muitas vezes se acomodam, ao receber auxílio de 

cuidadores, com o fato de que o próprio ambiente em que vivem, os equipamentos e 

mobiliário,  são  distribuídos  de  maneira  inadequada,  não  sendo  condizentes  com  as  suas 
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necessidades físicas e/ou cognitivas. 

 

 

Justificativa 

 

 

A autonomia na realização das atividades de vida diária é um dos principais 

contribuintes para manutenção e melhoria da qualidade de vida para qualquer ser humano. 

Porém, para as pessoas com deficiência, ela é vista sob outra perspectiva, apresentando um 

significado mais relevante em virtude da maior possibilidade de torná-los mais próximos de 

riscos de acidentes domésticos que podem levá-los a quedas, lesões e morte. O perfil das 

pessoas com deficiência associado a um mobiliário inadequado e até mesmo a um ambiente 

mal projetado contribuem para que essa autonomia seja algo distante da realidade destas 

pessoas. 

Podemos mencionar a Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 

normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade por pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida. As normas foram estabelecidas para assegurar a 

integração social por meio do exercício dos direitos individuais e sociais, embasadas no 

respeito à dignidade e na justiça social, no intuito de possibilitar às pessoas com limitação 

física acesso à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, além de amparo à 

infância e à maternidade. Assim, a lei contempla basicamente todas as áreas indispensáveis à 

inclusão social das pessoas com limitação. Porém, esta inclusão e acessibilidade deve partir 

das residências destas pessoas, no convívio com seus familiares, que são os locais onde 

passam grande parte do seu tempo e de onde a autonomia surge para ser utilizada também em 

espaços públicos, garantindo assim uma melhor qualidade de vida. 

A presente pesquisa, portanto, justifica-se pelo seu potencial em contribuir para o 

ganho de autonomia nas atividades da vida diária para pessoas com deficiência, a partir de 

estudos de ergonomia que permitam melhorar a adequação do ambiente doméstico à realidade 

desses usuários. O estudo também contribui compartilhando o conhecimento disseminado 

entre os cuidadores melhorando a percepção de risco; conhecimento disseminado entre os 

projetistas de equipamentos/lay-outs etc.; colaborando também para a diminuição dos custos 

relativos a tratamentos físicos/psíquicos após acidentes; conhecer a realidade dos alunos da 

APAE pode contribuir na abordagem para com esses alunos. 

Uma análise feita a partir do ponto de vista ergonômico do ambiente residencial, na 

visão da pessoa com deficiência, incluindo a forma como essas pessoas se relacionam com os 

equipamentos domiciliares e com o ambiente à sua volta, como percebem essa relação e de 
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que maneira essa relação pode interferir na sua autonomia e mobilidade, pode trazer 

contribuições importantes na idealização de projetos voltados a essa população. 

 

Estrutura do Trabalho 

 

 

A dissertação está subdividida em sete capítulos. O primeiro capítulo consiste na 

descrição do tema pela formulação do problema de pesquisa, contextualizando-o no tempo e 

no espaço e justificando a relevância da pesquisa, especialmente no que diz respeito as 

adequações do ambiente residencial dos alunos e pacientes da APAE, visando uma promoção 

da sua qualidade de vida, reduzindo e prevenindo o risco de acidentes e aumentando o grau de 

autonomia. Neste capítulo, encontram-se as hipóteses e os objetivos geral e específico, a 

justificativa para a relevância da pesquisa e os critérios utilizados para o tamanho e a seleção 

da amostra. 

Os capítulos 2, 3 e 4 abordam o referencial teórico que embasam o desenvolvimento  

da dissertação. No segundo capítulo são expostos os conceitos de deficiência apresentados 

pelos autores, os diferentes tipos de deficiência, incidindo mais concretamente na deficiência 

física e intelectual. Também é abordado dados referentes à acidentes domésticos e a  

legislação pertinente à deficiência. 

Já no terceiro capítulo é apresentado um estudo sobre a percepção e o comportamento 

da pessoa com deficiência, onde será discutido questões referentes à cognição e percepção; a 

percepção do objeto; a percepção ambiental; comportamento e desempenho nas atividades da 

vida diária, a comunicação e a relação da pessoa com deficiência com o espaço. O quarto 

capítulo enfatiza sobre a Ergonomia do Ambiente Residencial, os desenvolvimentos 

acontecem nas áreas do Design Universal e acessibilidade, critérios de Conforto Ambiental e 

Percepção Ambiental, 

O quinto capítulo trata das estratégias e planejamento da pesquisa de campo e das 

questões metodológicas, abordando também os aspectos éticos envolvidos. Já o sexto capítulo 

consiste nos resultados obtidos incluindo a discussão dos resultados e as contribuições da 

pesquisa. O sexto capítulo consiste nos resultados obtidos incluindo a discussão dos  

resultados e as contribuições da pesquisa. O sétimo e último capítulo, consiste nas conclusões 

e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 ESTUDO SOBRE AS DEFICIÊNCIAS 

 

 

 

Conceitos e tipos de deficiência 

 

 

O conceito de deficiência ainda não está definido de maneira consistente devido à 

ausência de consenso quanto ao mesmo (CARVALHO-FREITAS, 2007). Atualmente, no 

Brasil, existem vários decretos e resoluções, com o intuito de conceituar a deficiência e os 

seus tipos. Como amparo legal deste estudo, podemos utilizar a Resolução no 48/96, da 

Organização das Nações Unidas, que aprova as Normas Uniformes sobre a Igualdade de 

Oportunidades para Pessoas Portadoras Deficiência, em seu art. 17, considera como 

deficiência “a perda ou limitação de oportunidades de participar da vida comunitária em 

condições de igualdade com as demais pessoas”. Sabe-se que definição de deficiência tem 

como objetivo a conscientização da sociedade em relação à importância da adequação do  

meio físico e das atividades oferecidas, tais como informação, comunicação e educação, que 

propiciem às pessoas com deficiência de participar em condições de igualdade com os demais 

cidadãos. 

Três anos mais tarde, o decreto 3.298/99 surgiu definindo a deficiência como sendo 

“perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, 

que gere incapacidade para o desempenho de atividades, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano”. 

Porém, o decreto no 3.956/01 aplica uma definição mais ampla de deficiência: 

“restrição física mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a 

capacidade de exercer uma ou mais atividade essencial da vida diária, causada ou agravada 

pelo ambiente econômico e social”. A deficiência, portanto, diz respeito à alteração em um 

órgão ou estrutura do corpo humano, que resulta nas restrições citadas limitando a capacidade 

de exercer atividades da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente, envolvendo também 

aspectos sociais e econômicos. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde - OMS (2003), as pessoas nascem ou 

adquirem deficiências físicas, sensoriais, mentais ou múltiplas, por diversas razões, que vão 

desde problemas congênitos, acidentes de parto, até os acidentes de trânsito, trabalho, esporte 

e outros. A partir daí é preciso buscar informações específicas a cerca dos tipos de deficiência 

para garantir um conhecimento mais aprofundado sobre cada uma delas. 

De acordo com o último CENSO do IBGE (2010), no Brasil residem 190.755.799 

habitantes (gráfico 01), sendo que 45.606.048 são pessoas que apresentam algum tipo de 
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Gráfico 01: Número total da população brasileira e número de pessoas com deficiência. 
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Fonte: IBGE (2010). 

 

No gráfico 02, nota-se que no estado de Pernambuco residem 8.796.448 pessoas, 

sendo 3.326.689 com deficiência. 

Gráfico 02: Número total da população no Estado de Pernambuco e número de pessoas com 

deficiência. 
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Já no município de Petrolina encontra-se um total de 293,962 residentes, sendo 75.747 

com deficiência, como demonstrado no gráfico 03. Nota-se que é um número bastante 

significativo porém pouco lembrado na elaboração de políticas públicas favoráveis para ganho 

de uma maior autonomia e qualidade de vida. 

Gráfico 03: Número total da população no Município de Petrolina e número de pessoas com 

deficiência 
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22 
 

Pessoas com deficiência física em 
Petrolina - PE 

Sexo Masculino 
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O decreto n. 5.296 (2004) é a regulamentação brasileira que determina e descreve os 

cinco tipos de deficiência: a deficiência física, visual, auditiva, intelectual, múltipla. Porém 

neste estudo iremos nos deter apenas às deficiências física e intelectual, que compõem a 

nossa amostra. 

 

Deficiência Física 

 

 

Ainda de acordo com o decreto n. 5.296 (2004), a deficiência física é definida como 

a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 

membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 

que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (art. 5º, §1º, alínea, a‟). 

Cada deficiência acaba acarretando um tipo de comportamento e suscitando 

diferentes formas de reações, preconceitos e inquietações. As deficiências físicas, tais como 

paralisias, ausência de visão ou de membros, causam imediatamente apreensão mais intensa 

por terem maior visibilidade (MACIEL, 2000). 

As doenças ou lesões que afetam os sistemas osteoarticular, muscular e nervoso, 

isoladamente ou em conjunto, podem produzir grandes limitações físicas de grau e 

gravidades variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida 

(BRASIL, 2006). 

Andresen et al. (1999) afirmam que a prevalência de deficiências físicas pode sofrer 

variações de acordo com fatores regionais. Como é visto no gráfico 04, de acordo com o 

CENSO 2010/IBGE, no município de Petrolina residem 13.898 pessoas com deficiência 

física, sendo 8.518 do sexo feminino e 5.380 do sexo masculino. 

Gráfico 04: Número de pessoas com deficiência física no Município de Petrolina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010). 
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No presente estudo, farão parte da amostra, pessoas com diversos tipos de 

deficiência física, sendo eles: 

 

 Paralisia Cerebral 

 

 

Segundo Ferraretto e Souza (1998), a paralisia cerebral (PC) é caracterizada por  

uma alteração dos movimentos controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, 

sendo secundária a uma lesão, danificação ou disfunção do sistema nervoso central (SNC) e 

não é reconhecido como resultado de uma doença cerebral progressiva ou degenerativa. De 

acordo com estes autores, a incidência das paralisias cerebrais moderadas e severas está 

entre 1,5 e 2,5 por 1000 nascidos vivos nos países desenvolvidos. Nestes países, calcula-se 

que em relação à crianças em idade escolar frequentando centros de reabilitação, a 

prevalência seja de 2/1000. Na Inglaterra admite-se a existência de 1,5/1000 pacientes. No 

Brasil não há estudos conclusivos a respeito e a incidência depende do critério diagnóstico 

de cada estudo, sendo assim, presume-se uma incidência elevada devido aos poucos 

cuidados com as gestantes. 

As crianças com PC têm como principal característica o comprometimento motor, 

que influencia no seu desempenho funcional. De acordo com Schwartzman (1993) a PC 

pode ser classificada por dois critérios: pelo tipo de disfunção motora presente, ou seja, o 

quadro clínico resultante, que inclui os tipos extrapiramidal ou discinético (atetóide, coréico 

e distônico), atáxico, misto e espástico; e pela topografia dos prejuízos, ou seja, localização 

do corpo afetado, que inclui tetraplegia ou quadriplegia, monoplegia, paraplegia ou diplegia 

e hemiplegia (BEHRMAR et al., 1997). 

 
 Hidrocefalia 

 
A hidrocefalia é entidade nosológica definida como aumento da quantidade de 

líquido cefalorraquidiano dentro da caixa craniana, mormente nas cavidades ventriculares, 

mas podendo ocorrer também no espaço subdural. Sua principal consequência clínica 

imediata é a hipertensão intracraniana, a qual muitas vezes exige pronto tratamento 

cirúrgico (JUCÁ et al., 2002). 

Os autores ainda afirmam que entre os aspectos que despertam maior preocupação 

estão as possíveis sequelas apresentadas pelos pacientes após o tratamento, sendo uma das 

mais temidas o retardo do desenvolvimento neuro-psico-motor (NPM), fator limitante    das 
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potencialidades da criança e frequentemente causador de desajustes familiares e sociais. 

Algumas estimativas atribuem uma incidência de 1-3 por 1000 nascimentos somente para a 

hidrocefalia congênita ou de início precoce, às quais se acrescentam as hidrocefalias 

adquiridas (KLIEMANN; ROSEMBERG, 2005). 

 Osteogênese imperfeita 

 
A osteogênese imperfeita é definida por Weinstein e Buckwalter (2000) como uma 

doença determinada geneticamente, na qual está afetada a estrutura e a função do colágeno 

do tipo I, que representa mais de 90% do colágeno tecidual total, sendo responsável por 

70% a 80% do peso seco dos tecidos fibrosos densos que formam o sistema músculo- 

esquelético. 

A OI é uma doença rara, ocorrendo um caso em cada 15.000 a 20.000 nascimentos e 

sua prevalência é de 1 em 200.000 indivíduos. Não há citações na literatura sobre o 

predomínio em relação à raça ou sexo (SANTILI et al., 2005). A apresentação clínica é 

heterogênea e variável sendo, no entanto, marcantes a fragilidade óssea, a frouxidão 

cápsulo-ligamentar, a cor azulada da esclera e a surdez (ENGELBERT et al., 1998). 

 Distrofia Muscular de Duchenne 

 
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é definida por Santos et al. (2006),  

como sendo uma doença hereditária progressiva que possui herança recessiva ligada ao 

cromossomo X. Portanto, afeta apenas os indivíduos do sexo masculino da família, e os 

indivíduos do sexo feminino são portadores assintomáticos. Afeta aproximadamente 1    em 

3.500 meninos nascidos vivos. 

As manifestações clínicas normalmente começam na infância, geralmente nos três 

primeiros anos de vida. As alterações funcionais iniciam-se com o enfraquecimento 

muscular, que ocorre gradualmente e de forma ascendente, simétrica e bilateral com início 

na cintura pélvica e membros inferiores, progredindo para musculatura do tronco e para a 

musculatura responsável pela sustentação da postura bípede, cintura escapular, membros 

superiores pescoço e músculos respiratórios. A fraqueza muscular torna-se evidente por 

volta dos cinco anos de idade, quando as crianças apresentam sintomas iniciais, tais como 

dificuldade de deambular, pular e correr, além de quedas frequentes (SANTOS et  al., 

2002). 

Durante a progressão da doença, surge insuficiência respiratória com dificuldade na 

ventilação, falta de força para tossir, ocasionando infecções respiratórias de repetição,   que 
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na maioria dos casos, levam o paciente ao óbito. O músculo cardíaco também é afetado em 

praticamente todos os pacientes que sobrevivem por maior tempo. O óbito ocorre por volta 

dos 18 aos 25 anos por comprometimento cardíaco ou insuficiência respiratória (SOUZA; 

MELO, 2000). 

 
 Guillain Barré 

 
A síndrome de Guillain-Barré (SGB) consiste em uma polirradiculopatia 

desmilielinizante inflamatória aguda auto-imune, na grande maioria das vezes reversível, 

que se caracteriza por uma desmielinização principalmente dos nervos motores, mas pode 

atingir também os nervos sensitivos. Caracteriza-se por comprometimento periférico 

ascendente, progressivo e geralmente simétrico, na qual as manifestações motoras 

predominam sobre as sensoriais. Caracteristicamente, há perda de força dos membros 

inferiores, perda do controle esfincteriano, comprometimento de pares cranianos e 

diminuição dos reflexos tendinosos profundos (BOLAN et al., 2007). 

Com frequência os sintomas iniciais constituem formigamento nos pés,  podendo 

está associada a lombalgia aguda. O paciente geralmente tem fraqueza muscular, a qual 

costuma ser proeminente nas pernas, porém os braços ou a musculatura craniana podem ser 

inicialmente acometidos. A taxa elevada de mortalidade relacionada à doença poderia ser 

explicada pela rápida paresia de músculos respiratórios, seguidos de falência respiratória 

(GOLDMAN II, 2005). 

A SGB tem uma incidência anual de 1.3-1.9/100000 habitantes. Pensa-se que o 

aumento da incidência verificado nos últimos anos, traduz uma melhoria na acuidade 

diagnostica mais do que um real aumento do número de casos. Atinge predominantemente  

o sexo masculino, podendo ocorrer em todas as idades, com um 1º pico no final da 

adolescência e início da idade adulta (FONSECA et al., 2004). 

 
 Malformação Congênita 

 
As malformações congênitas são defeitos na forma, estrutura e/ou função de órgãos, 

células ou componentes celulares presentes antes do nascimento e surgidas em qualquer 

fase do desenvolvimento fetal. No Brasil, elas constituem a segunda causa de mortalidade 

infantil, determinando 11,2% destas mortes (CORRADINI et al., 2002). 

Em estudo realizado por Sousa e Carvalho (2003), consta que os fatores  

relacionados com a malformação congênita são da seguinte ordem: condições 

socioeconômicas,   deficiência   nutricional,   causas   ambientais   relacionadas   à radiação 
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ionizante, determinados fármacos, alcoolismo, rubéola, sífilis congênita e outras doenças 

maternas, traumatismos, distúrbios genéticos, e a idade da mãe. 

No Brasil, autores afirmam que, em relação à incidência de malformação congênita, 

os dados estatísticos são controversos e a literatura não considera grupos multiétnicos na 

obtenção dos resultados, o que dificulta a compreensão da incidência aproximada destes 

distúrbios em diferentes regiões, bem como no país inteiro. Contudo, autores relatam que 3 

a 4% dos recém-nascidos apresentam algum defeito congênito grave. Que 7,5% das  

crianças menores de 5 anos têm um defeito desse tipo (BRITO et al., 2010). 

 
 Hemiplegia 

 
Existem diversas patologias (doenças) de ordem neurológica que causam alterações 

motoras como (monoplegia, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia), essas alterações  

interferem nos movimentos do corpo e podem levar a limitações funcionais e 

incapacidades. No caso da hemiplegia, um dos lados do corpo é atingido como 

consequência da paralisia cerebral (PC) ou do acidente vascular cerebral (AVC), ficando 

paralisado e muito debilitado. Isso atrapalha nas tarefas de vida diária como locomoção, 

padrão de sentar para crianças em idade escolar, e também adultos em atividades que 

requerem essa posição, assim como nas atividades de lazer, trabalho, entre outros 

(MASSOCO; LUCINIO; SANTOS, 2013). 

Os mesmos autores, ainda afirmam que a hemiplegia pode ocorrer em crianças  

como um dos tipos de sequela de paralisia cerebral, meningites e doenças infecciosas e 

pode acontecer em adultos, geralmente como resultado de acidente vascular cerebral 

(AVC), esta atinge um dos lados do corpo deixando-o paralisado e muito debilitado, deve 

ser tratada o quanto antes através da fisioterapia e de toda a adequação de produtos e do 

ambiente para melhorar a qualidade de vida do indivíduo. 

O’Sullivan e Schmitz (2004) definem a hemiplegia como uma sequela neurológica 

caracterizada por paralisia em um hemicorpo (uma das metades do corpo) devido a uma 

doença neurovascular com consequências e comprometimentos em vários níveis de acordo 

com a área atingida, levando a limitações funcionais e incapacidades contralaterais ao 

hemisfério lesado, causando alterações de tônus (contração mínima de um musculo em 

repouso), coordenação e equilíbrio. 

Os déficits motores decorrentes do AVC caracterizam-se por hemiplegia (paralisia 

total) ou hemiparesia (paralisia parcial), tipicamente no lado do corpo oposto ao local da 

lesão. Estes termos costumam ser usados genericamente para designar uma ampla  

variedade de problemas decorrentes da doença (MAKIYAMA    et al., 2004). A deficiência 
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dos movimentos pode levar a limitações funcionais e incapacidades, estas se manifestam 

como uma perda de mobilidade no tronco e nas extremidades, padrões anormais de 

movimento, estratégias compensatórias e ações involuntárias do hemicorpo afetado levando 

a perda da independência na vida diária (UMPHRED, 2004). 

A hemiplegia e a hemiparesia são paralisias no mesmo local (em um lado do corpo), 

porém a hemiparesia é o comprometimento parcial do hemicorpo que altera o equilíbrio e a 

hemiplegia é o comprometimento total, comprometendo partes essenciais para as atividades 

funcionais (MASSOCO; LUCINIO; SANTOS, 2013). 

 

Deficiência Intelectual 

 

 

A Deficiência Intelectual, antes conhecida como deficiência mental, foi definida, no 

início da década de 80, pela Associação Americana de Desenvolvimento Mental como: 

condição na qual o cérebro está impedido de atingir desenvolvimento adequado, 

dificultando a aprendizagem no indivíduo, privando-o, de ajustamento social (FONSECA, 

1980). 

Para identificar o grupo de pessoas com algum tipo de deficiência já foram  

utilizadas denominações diversas como: “anormais”, “indivíduos de capacidade limitada”, 

“minorados”, “impedidos ou inválido” com suas consequentes resultantes de 

discriminação, preconceito e exclusão social. 

No início da década de 80, a Organização Mundial de Saúde (1995), publicou o 

manual de Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens, que 

classifica as consequências das doenças. Neste manual, as deficiências de inteligência 

incluíam perturbações do ritmo e do grau de desenvolvimento das funções cognitivas, tais 

como percepção, atenção, memória e pensamento, assim como a sua deterioração, em 

consequência de processos patológicos. 

Atualmente, sabe-se que uma pessoa com este tipo de deficiência tem, como 

qualquer outra, dificuldades e potencialidades. Seu tratamento consiste em reforçar e 

favorecer o desenvolvimento das habilidades e proporcionar o apoio necessário aos 

obstáculos, garantindo que esta pessoa possua mais autonomia no seu dia-a-dia e no 

convívio com a sociedade. 

Segundo Ferreira e Costa (2013), as causas da deficiência intelectual são inúmeras e 

complexas, envolvendo fatores pré, peri e pós natal. O diagnóstico é difícil, engloba fatores 

genéticos  e  ambientais  (quadro  genético,  infecções  e  drogas  na  gravidez,  parto difícil, 
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prematuridades, meningites, traumatismos cranianos, etc.). 

Segundo Sassaki (2005), a expressão “deficiência intelectual” foi oficialmente 

utilizada já em 1995, quando a Organização das Nações Unidas (juntamente com The 

National Institute of Child Health and Human Development, The Joseph P. Kennedy, Jr. 

Foundation, e The 1995 Special Olympics World Games) realizou em Nova York o 

simpósio   chamado   INTELECTUAL   DISABILITY:   PROGRAMS,   POLICIES, AND 

PLANNING FOR THE FUTURE (Deficiência Intelectual: Programas, Políticas e 

Planejamento para o Futuro). 

Sassaki reafirma que a partir da década de 80, o termo utilizado vinha sendo 

"deficiência mental". Antes disso, muitos outros termos já existiram. E, atualmente, há uma 

tendência mundial de se usar "deficiência intelectual", termo mais apropriado por referir-se 

ao funcionamento do intelecto especificamente e não ao funcionamento da mente como um 

todo. 

De acordo com o CENSO 2010/IBGE, como é visto no gráfico 05, no município de 

Petrolina residem 3.271 pessoas com deficiência intelectual, sendo 1.592 do sexo feminino 

e 1.679 do sexo masculino. 

 
Gráfico 05: Número de pessoas com deficiência intelectual no Município de Petrolina. 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

Dados referentes a acidentes domésticos 

 

 

No contexto atual, um acidente pode ser definido como uma cadeia de eventos que 

ocorre em um período relativamente curto de tempo (geralmente segundos ou minutos), não 

tenha sido desejada conscientemente, começa com a perda de controle do equilíbrio entre 

um indivíduo (vítima) e seu sistema (ambiente) e termina com a transferência de energia 

(cinética, química, térmica, elétrica ou radiação ionizante) do sistema do indivíduo, ou 
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bloqueio dos seus mecanismos de utilização de tal energia. Ao contrário da violência, a 

conotação da não intencionalidade é implícita, pois os acidentes são causados por fatores 

reversíveis e passíveis de prevenção (BLANK, 2003). 

Para Campos (2003), os tipos de acidentes estão diretamente relacionados às faixas 

etárias e fases de desenvolvimento. Portanto, em relação aos acidentes domésticos, 

mudanças no ambiente físico são de fundamental importância a medida em que as 

transformações (físicas e psicológicas) ocorrem nos indivíduos no sentido de adaptar esse 

espaço residencial às diversas configurações fisiológicas e antropométricas do corpo, 

tornando-o confortável e permitindo que todas as pessoas em qualquer fase da vida, e com 

qualquer tipo de comprometimento, possa desempenhar suas atividades domésticas de 

forma segura e autônoma. 

De acordo com Leite, Melo e Martins (2008), o domicílio é visto como um sistema, 

onde tarefas são desenvolvidas por usuários que interagem todo o tempo com produtos e 

equipamentos, para garantir o seu sucesso no desempenho de tarefas da vida diária. Quando 

surgem falhas nessa interação, a possibilidade de acidentes tornam-se maiores. 

O cuidado de saúde no sentido amplo visa a uma harmonia do ser humano com o 

seu micro e macroambiente, proporcionando relações de bem-estar e crescimento saudável. 

Os fatores de risco presentes no ambiente doméstico contribuem para desencadear diversos 

tipos de acidentes que, em determinados casos, podem originar graves lesões e sequelas 

irreversíveis (SOUZA, 1997). 

A prevenção de acidentes há muito se faz necessária nos currículos dos profissionais 

de saúde, pois a educação se constitui um meio importante na transformação e 

repadronização de condutas que proporcionem ambientes saudáveis, diminuindo os fatores 

de risco que nele existem, contribuindo para reduzir o índice dos acidentes (SOUZA; 

RODRIGUES; BARROSO, 2000). 

Pouco se sabe da incidência e dos fatores causais de acidentes domésticos em 

pessoas com deficiência. A Portaria do Ministério da Saúde MS/GM nº 1.060, de 05 de 

junho de 2002, instituiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, tendo 

como diretrizes a promoção da qualidade de vida; a atenção integral à saúde; a melhoria  

dos mecanismos de informação; a capacitação de recursos humanos; a organização e 

funcionamento dos serviços; e a prevenção de deficiências, onde apenas cita a necessidade 

de prevenir acidentes domésticos. 

Os acidentes domésticos estão geralmente associados às crianças e às pessoas 

idosas, mas as pessoas com deficiência correspondem a uma parcela da população que 
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encontra-se bastante sujeita a sofrer tais acidentes, porém mantém-se, na maioria das vezes, 

veladas ou subnotificadas. 

Na literatura e em bases de dados do Governo Brasileiro não se encontram 

referências destinadas à relação entre acidentes domésticos e pessoas com deficiência. O 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), responsável pelos benefícios ofertados às 

pessoas com deficiência, não possuem registros referente ao tema em questão. Da mesma 

forma que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD), 

Secretaria de Acessibilidade do Município de Petrolina e a Secretaria de Ação Social. 

Souza e Barroso (1999) acreditam que os acidentes mais comuns envolvendo 

crianças são provocados por quedas, armas de fogo, afogamento, engasgos, queimaduras, 

envenenamentos, sufocação e falta de segurança no transporte. Acrescenta-se ainda que 

dentre os locais de ocorrência de acidentes estão sua própria casa ou de parentes, pois a 

criança muda de comportamento com a presença da mãe. Os acidentes domésticos têm 

relação com a idade da criança, etapa de desenvolvimento psicomotor, fatores ambientais, 

educacionais, socioeconômicos e culturais, os quais estão relacionados com o 

comportamento e estilo de vida. 

A ocorrência dos acidentes domésticos envolvendo crianças muitas vezes está 

associado a determinados instrumentos que trazem mais riscos as crianças. Por isso devem 

ser utilizados com cautela ou eliminados da casa, para que haja mais segurança. É válido 

ressaltar que a maioria dos acidentes domésticos são preveníveis, ou seja, as pessoas podem 

adotar medidas, algumas muito simples, para evitar que esses acidentes aconteçam e 

causem danos graves às crianças. 

Já em relação às pessoas idosas, sabe-se que a queda é o principal fator causal de 

acidentes domésticos. Em uma pesquisa realizada pelas autoras Dilvane Rita Drech, Dalva 

Maria Pomatti e Marlene Doring (2009), no período de dezembro de 2005 a maio de 2006, 

com 259 indivíduos acima de sessenta anos, constataram que a prevalência de acidentes 

domésticos no período entre os idosos estudados foi de 15,4%, sendo a queda o mais citado 

pelos entrevistados. Existem muitos obstáculos ambientais que podem predispor o idoso a 

cair. Na maioria das quedas ocorre no próprio local de moradia, em lugares importantes, 

como escadas, quartos, banheiros e salas. 

Os acidentes domésticos têm sido objeto de estudo de vários autores em todo o 

mundo, nas diversas dependências da residência, principalmente no quintal, local da casa 

onde se desenvolvem as atividades de lazer, brincadeiras, práticas esportivas e, às vezes, até 
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de trabalho da família. Também a cozinha, que concentra um grande número de objetos 

cortantes e pontiagudos, além do fogão, eletrodomésticos e diversos produtos de limpeza, 

juntamente com a sala, local que reúne a família para as horas de lazer noturnas, devem ser 

registrados como locais de grande incidência de acidentes (CIAMPO; RICCO; 

MUCCILLO, 1997). 

No Brasil, mesmo com os estudos sobre acidentes ganhando impulso, ainda 

sofremos com a falta de mais pesquisas que possam reconhecer, no mínimo, os acidentes 

mais frequentes e suas características principais, de modo a direcionar melhor os esforços 

no sentido de agir preventivamente em cada situação identificada. 

 

Breve abordagem da Legislação pertinente à deficiência 

 

 

Não há dúvidas de que a Constituição de 1988 trouxe avanços em relação às 

questões sociais, de garantia de direitos e de cidadania. Mas, no que se refere às pessoas 

com deficiência, as decisões foram remetidas à regulamentação posterior e, ainda que o 

marco legal tenha formalizado direitos básicos e essenciais, mantiveram-se ideias de caráter 

assistencialista e que constituem barreiras ao processo de inclusão social e participação no 

desenvolvimento do país. 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) determina as características do Sistema 

Único de Saúde (SUS), dentro dos seus princípios doutrinários e organizacionais em 

especial o caráter de acesso universal, com gestão descentralizada (LIMA, 2007). 

A Lei nº 7.853/89 e o Decreto nº 3.298/99 correspondem aos principais documentos 

normativos garantidores da cidadania das pessoas com deficiência. Os princípios, as 

diretrizes, os objetivos e os instrumentos da Política Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência tratam da ação governamental e das responsabilidades de cada 

setor, determinando pleno acesso à saúde, à educação, à habilitação e reabilitação 

profissionais, ao trabalho, à cultura, ao desporto, ao turismo e ao lazer, bem como de 

normas gerais de acessibilidade nos espaços físicos, nos transportes, na comunicação e 

informação e no que tange às ajudas técnicas. 

As Leis nº 10.048 e no 10.098, ambas de 2000, estabelecem as normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. Essas leis foram regulamentadas pelo Decreto nº 5.296/2004, que 

dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas com deficiência, trata da implementação  

da acessibilidade arquitetônica e urbanística, do acesso aos meios de transporte, do acesso à 
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informação e à comunicação, da tecnologia assistiva e estabelece o Programa Nacional de 

Acessibilidade e o Comitê de Ajudas Técnicas. 

Ao se entender que a Constituição Federal não mencionou claramente as 

responsabilidades do setor da saúde no tocante ao público de pessoas com deficiência, tanto 

a Lei nº 7.853/89 como o Decreto nº 3.298/99 estabeleceram uma extensa relação de 

obrigações para o setor público de saúde. Assim a lei determina ações preventivas, de 

diagnóstico e encaminhamento precoce para tratamento; programas específicos de 

prevenção de acidentes; criação de redes de serviços especializados em reabilitação e 

habilitação, garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, 

recebendo tratamento adequado, garantia de atendimento domiciliar de saúde para pessoa 

com deficiência grave e programas de saúde desenvolvidos com a participação da 

comunidade para estimular a integração social do grupo. 

Ao longo do tempo, a agenda governamental brasileira não tem contemplado 

suficientemente as questões da pessoa com deficiência. Em setembro de 2007, o governo 

federal lançou o Programa de Direitos de Cidadania das Pessoas com Deficiência que 

corresponde a uma série de medidas voltadas para esse segmento, com maior aporte de 

recursos financeiros, o que denota maior visibilidade do tema na arena decisória. 

Entretanto, apesar de positivas, em geral as medidas anunciadas estão mais direcionadas à 

execução e ao aceleramento de itens já previstos pelo dispositivo legal e em programas de 

governo. Isto mostra que é preciso mais articulação para que leis e medidas sejam 

instrumentos efetivos de mudança social. 

 

Discussão e contribuição 

 

 

A deficiência deve ser considerada uma construção social, a partir da concepção de 

diversos autores, como Freitas (2007), Freitas e Marques (2009) e Omote (1994). Eles 

justificam essa constatação quando afirmam que as expectativas que se têm das pessoas 

com deficiência são determinantes nas relações estabelecidas com elas, pois definem a 

pessoa que possui ou não possui deficiência e orientam as ações direcionadas a elas. 

Omote (1996), ao discorrer sobre as concepções sociais da deficiência, aponta que a 

audiência, ou seja, as pessoas que percebem um dado indivíduo, é elemento essencial para 

definição de uma condição como sendo deficiência. Nesse sentido, a deficiência, sem 

negligenciar as condições biológicas, é uma construção social contingencial, legitimada por 

intermédio do julgamento feito pela audiência. 
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A palavra “inclusão” tornou-se popular no discurso nacional recentemente,  

passando a ser usada vastamente, em diferentes contextos e mesmo com diferentes 

significados. Este fato, ao invés de favorecer a compreensão sobre o processo a que a 

palavra se refere, tem feito dela um simples modismo, uso muitas vezes superficial de um 

rótulo, vazio de significação social. 

É importante para a presente pesquisa entender o que é deficiência e o que é 

necessário para que essas pessoas sejam incluídas inicialmente dentro das suas próprias 

residências, quais limitações são mais frequentes, quais as principais causas e locais 

referentes a acidentes domésticos, e como administram psicologicamente questões 

referentes a sua autonomia, de forma a pensar em soluções para os pontos críticos, ou seja, 

aqueles relacionados à sua qualidade de vida e outros onde existe uma maior tendência de 

acidentes ou lesões, tanto no nível externo, ambiente, quanto no nível interno, organismo 

físico. 

No que se refere ao aspecto cognitivo, é importante avaliar como a questão da 

deficiência pode influenciar os níveis de percepção do indivíduo, como essas pessoas, 

psicologicamente, reagem as suas limitações e como administram as tarefas da vida diária. 

A vivência e experiências vividas determinam a conduta e a capacidade de aceitação e 

autonomia de cada pessoa. 
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3 AUTONOMIA, PERCEPÇÃO E COMPORTAMENTO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 

 

Autonomia e percepção 

 

 

Em sentido literal autonomia é governo próprio, é a faculdade de uma entidade se 

governar por leis próprias, de estabelecer as suas próprias normas. Kant (2005) diz que a 

autonomia é a independência da vontade relativamente a todo o desejo e a capacidade de a 

vontade se determinar em conformidade com a razão. 

Beauchamp e Childress, em 1989, já afirmavam que a autonomia é uma qualidade 

dos seres humanos que lhes permite autogovernarem-se, decidirem por si próprios, fazerem 

as suas escolhas pessoais. E esta qualidade é estruturante dos indivíduos e é um dos 

suportes da dignidade humana merecendo ser respeitada. 

Gazzaniga (2005) afirma em estudo que os mecanismos cerebrais estão a ser 

intensamente investigados o que muito nos ajuda na compreensão do papel da informação 

genética na estruturação do nosso cérebro e o papel dos sistemas de circuitos neuronais e 

mediadores químicos que nos permitem percepcionar, pelos órgãos sensitivos e sensoriais,  

o mundo natural que nos envolve e avaliar o papel destas experiências cognitivas, que se 

sucedem no tempo, na orientação das nossas ações futuras. 

Em relação à percepção, estudos pioneiros na área da psicologia experimental, 

através da teoria Gestalt, afirmam que a percepção é resultado de uma sensação global. 

Koffka (1935) ainda diz que ela não é apenas o resultado da soma de sensações isoladas, 

pois o que acontece no cérebro não é idêntico ao que acontece na retina. A excitação 

cerebral não se dá em pontos isolados, mas por extensão. 

O mesmo autor em seu estudo sobre percepção visual estabelece inicialmente, uma 

primeira divisão geral entre forças externas e forças internas. As forças externas são 

constituídas pela estimulação da retina através da luz proveniente do objeto exterior. Essas 

forças têm origem no objeto que olhamos, ou melhor, nas condições de luz em que se 

encontra. Já as forças internas são as forças de organização que estruturam as formas numa 

ordem determinada, a partir das condições dadas de estimulação, ou seja, das forças 

externas. 

O problema da percepção do espaço tem sido motivo de teorias divergentes. Uns 

acham que é atributo original, inato no homem e mais tarde desenvolvido e que se deve a 

uma  capacidade  especial  da  retina.  Existe  outra  posição  que  explica  a  percepção   da 
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profundidade como resultado de experiência, do hábito que adquirimos com objetos 

distantes. 

 

Percepção do Objeto 

 

 

Pedrosa (1996) comenta que “Tudo no mundo está aí para ser visto, ouvido, 

cheirado, tocado, sentido, percebido, em fim. Esta é a experiência imediata”. Os objetos 

estão feitos, a luz ilumina esses corpos, os animais veem e percebem essas coisas 

iluminadas. Tais coisas possuem significados para aqueles que as contemplam. 

Dependendo desses significados, os animais reagem de modo singular. Isso é viver, viver é 

perceber, somos guiados por nossos cinco sentidos. 

Mas, a percepção se dá pelas experiências colaterais vivenciadas. A luz é a energia 

que nos permite ver; ótica é a parte da física que trata da luz e dos fenômenos da visão. A 

capacidade de perceber não é apenas ver o que está diante dos olhos, é agregar 

conhecimentos ao que está sendo contemplado. É decifrar mensagens imperceptíveis aos 

leigos. 

Segundo Arnheim (2006) a configuração serve, antes de tudo, para nos informar 

sobre a natureza das coisas através das aparências. Ele ainda nos esclarece que a feitura da 

imagem, artística ou não, não provém simplesmente da projeção ótica do objeto 

representado, mas é um equivalente, interpretado com as propriedades de um particular, do 

que se observa no objeto. 

É compreensível que nossos pensamentos são visuais, essa reflexão contribui para 

entendermos o processo mental no reconhecimento das formas e que, estas por sua vez, são 

armazenadas em nossa memória conforme nossas experiências no “fluxo contínuo” do 

tempo. Entretanto, todo ato perceptivo subordina um fenômeno em conceitos visuais. 

A percepção e a representação visual aplicam-se ao comportamento humano em 

geral. Estágios sucessivos do desenvolvimento mental são evidenciados desde os primeiros 

rabiscos infantis. Arnheim (2006) também comenta que as formas iniciais de representação 

visual possuem todas as características fundamentais da criação adulta sob formas 

elementares. Portanto, em todas as fases da vida animal, a percepção visual nos educa. 

 

Percepção Ambiental 

 

 

A questão da percepção ambiental é hoje considerada fundamental para se  entender 
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a preferência, o gosto e as ligações cognitivas e afetivas dos seres humanos para com o 

meio ambiente, uma vez que se constituem na grande força que modela a  superfície 

terrestre através de escolhas, ações e atitudes ambientais. 

Quanto aos aspectos do ambiente construído, Villarouco (2007) enfatiza a 

necessidade de uma metodologia ergonômica específica, contemplando duas fases, sendo 

uma de ordem física do ambiente e outra da identificação da percepção do usuário em 

relação a este espaço, sendo as análises e recomendações geradas a partir dos dados obtidos 

nas duas fases. 

Tuan (1983) analisa as diferentes maneiras como as pessoas sentem e conhecem o 

espaço, as paisagens e os lugares e considera que experienciar é aprender e que a realidade 

é um constructo da experiência, uma criação de sentimentos e pensamentos. Relph (1979), 

por outro lado, afirma que as bases fenomenológicas da realidade geográfica são  

sustentadas por três pilares − espaço, paisagem e lugar −, na medida em que são 

diretamente experienciados como atributos do mundo vivido, embora não haja entre eles 

limites precisos. Considera mesmo que talvez seja o lugar o mais fundamental entre eles, 

porque é a partir dos lugares nos quais vivemos e temos vivido, que conhecemos o mundo. 

A visão normal é um guia extraordinariamente eficaz para que possamos nos 

movimentar no meio ambiente e desenvolver atividades, pois "o homem depende mais 

conscientemente da visão do que dos demais sentidos para progredir no mundo. Ele é 

predominantemente um animal visual" (TUAN, 1980, p. 7). Não restam dúvidas que a 

visão que se tem de uma paisagem é de um grande alcance e, ao mesmo tempo, contém 

detalhes os mais minuciosos. A percepção, do meio ambiente é, portanto, em grande parte 

visual; sem desprezar, é claro, a valiosa contribuição das demais percepções (olfativa, 

auditiva e tátil-cinestésica). Vemos, ouvimos, sentimos, tocamos tudo aquilo que estimula 

nossos sentidos, mas percebemos somente o que nossa mente seleciona através da 

atribuição de significados. A percepção é, então, altamente seletiva, exploratória, 

antecipadora, e implica um conjunto de atividades perceptivas (FRAISSE; PIAGET, 1969) 

como exploração, comparação, transposição, descentração, entre outras. 

Contudo, meio ambiente não é apenas composto de cores, formas e extensões, mas 

também de sons, odores e sensações; daí, necessitarmos de todos os nossos sentidos para 

nos comunicarmos com o mundo que nos rodeia, uns sentidos suprindo os outros, uns se 

destacando sobre os outros. 

Enquanto psicologicamente a visão é considerada uma sensação, a percepção é 

definida como o significado que atribuímos às informações recebidas pelos nossos sentidos, 
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como sensações. Assim colocada, a percepção é o conhecimento que adquirimos através do 

contato direto e imediato com os objetos e com seus movimentos, dentro do espaço 

sensorial. Percebemos "aqui e agora", porém é a inteligência que equilibra esse processo 

mental do aqui e agora. A relação entre a percepção e a inteligência apresenta dois aspectos 

importantes: o operativo e o figurativo. O primeiro se origina no próprio pensamento, na 

inteligência, enquanto que o segundo se origina na percepção. 

Desse modo, a percepção e a imagem fornecem a matéria-prima para o trabalho da 

inteligência. A fronteira entre a percepção e a inteligência não é nítida; a inteligência 

prolonga a percepção através da imagem. Fraisse e Piaget (1969) consideram que entre a 

percepção e a inteligência se interpõe uma atividade perceptiva que permite ao sujeito 

explorar, selecionar, comparar e antecipar, tornando o espaço um conjunto de significados e 

de significantes. O espaço é, então, vivido como um prolongamento do próprio corpo e, por 

meio de conquistas sensório-motoras, podemos nos movimentar e realizar nossas  

atividades. 

 

Atitude, Comportamento e desempenho nas atividades da vida diária 

 

 

Atitude pode ser vista como uma predisposição ou tendência de um indivíduo ou de 

um grupo social para responder de determinada maneira a um determinado objeto social. 

Ela é formada quando o componente cognitivo, o afetivo e o comportamental se encontram 

de tal maneira inter-relacionados que os sentimentos e tendências reativas específicas ficam 

coerentemente associadas com uma maneira particular de pensar em certas pessoas ou 

acontecimentos. Desenvolvemos nossas “atitudes” ao enfrentarmos e ajustarmo-nos  ao 

meio social e, uma vez desenvolvidas, emprestam regularidade aos nossos modos de reagir 

e de facilitar o ajustamento social (FERREIRA, 2010). 

De acordo com Matos (2001), o comportamento é ação, ou seja, é um desempenho 

do organismo no seu processo de ajustamento e adaptação ao ambiente. Além disso, é uma 

maneira de funcionar desse mesmo organismo, uma maneira interativa de ser, sendo 

possível de ser entendido de forma funcional, a partir do contexto fornecido pelo próprio 

organismo, com o seu repertório comportamental característico da ontogenia e, portanto, 

histórico e pelos outros organismos ou eventos comportamentais vinculados ao ambiente 

aqui e agora, no contexto atual. 

Sabe-se que enquanto ação e descrevendo um funcionamento do organismo, 

determinado  comportamento  produz  um  efeito  no  ambiente.  Quando  se  identifica  que 
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existe um efeito comum produzido a partir de determinado padrão comportamental, uma 

classe funcional é discriminada, caracterizando-se como uma série de atividades funcionais 

organizadas para um determinado fim e, portanto, para um efeito. 

A capacidade de perceber, conhecer, representar, pensar e se comunicar permite ao 

homem moldar os lugares e as paisagens. Suas respostas ambientais são, então, 

influenciadas pelas interpretações que ele é capaz de fazer a partir de suas experiências 

perceptivas presentes e passadas, de suas expectativas, propósitos, aspirações, gostos e 

preferências (ROSA, 2008). Assim sendo, percepção é tanto a resposta dos sentidos aos 

estímulos externos, como a atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente 

registrados, enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. 

A capacidade funcional está relacionada com a preservação do desempenho nas 

atividades de vida diária (AVD), que se subdividem em atividades básicas de vida diária 

(ABVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD). As ABVD envolvem as 

atividades relacionadas ao autocuidado como alimentar-se, arrumar-se, mobilizar-se, 

locomover-se, tomar banho, vestir-se e usar o banheiro e manter controle sobre suas 

eliminações. As AIVD estão relacionadas com funções mais complexas e que permitem ao 

indivíduo levar uma vida independente na comunidade, incluindo preparar refeições, 

realizar compras, utilizar transporte, cuidar da casa, utilizar telefone, administrar as  

próprias finanças, tomar seus medicamentos (DUARTE et al., 2007; NERI, 2005). 

Há ainda as atividades que não são fundamentais para uma vida independente, mas 

que podem indicar uma maior capacidade funcional e melhor saúde física e mental, uma 

vez que tendem a variar de acordo com a vontade e a motivação. Essas atividades são 

consideradas como atividades avançadas de vida diária (AAVD) e englobam tarefas como 

dirigir carro, praticar esportes, andar de bicicleta, cantar, viajar e dançar (NERI, 2005). 

Em geral, quanto maior o número de dificuldades que uma pessoa tem com as 

ABVD, mais severa é a sua incapacidade. Devido ao seu menor nível de complexidade, 

podemos concluir que prevalência de dificuldade ou necessidade de ajuda em realizar as 

atividades básicas é inferior à prevalência das dificuldades nas atividades instrumentais e 

avançadas da vida diária (ALVES et al., 2007). 

A deficiência pode refletir na independência do indivíduo. Porém, a pessoa é capaz 

de ativar mecanismos de compensação para enfrentar esses déficits, conseguindo manter a 

sua independência e autonomia. A independência e a autonomia são conceitos que se 

complementam, porém não podem ser confundidos entre si. Neste contexto, a 

independência significa desempenhar as atividades básicas e instrumentais de vida diária 
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auxílio de terceiros, possibilitando uma vida independente na comunidade. A autonomia diz 

respeito ao exercício do autogoverno e inclui a liberdade para a tomada de decisões e o 

comando sobre suas ações. Embora geralmente as pessoas que são capazes de decidirem  

por si têm independência, esta não é uma condição obrigatória para o exercício da 

autonomia (MORAES, 2009; NERI, 2005). 

 

A relação da pessoa com deficiência com o espaço 

 

 

Vygotsky (1984) considera que o desenvolvimento e aprendizagem estão 

interligados desde os primeiros dias de vida, sendo que a aprendizagem impulsiona e 

promove o desenvolvimento. Pois quanto mais cedo e estimulada a criança for, menos 

evidentes serão suas deficiências. 

A capacidade que o organismo tem de se transformar e do ser humano também, é 

visivelmente notada na capacidade do indivíduo criar processos adaptativos com intuito de 

superar os impedimentos que encontra. A capacidade de superação só se realiza a partir da 

interação com fatores ambientais, pois o desenvolvimento se dá no entrelaçamento de 

fatores externos e internos. 

Licht e Silveira (2010) abordam o termo “pessoa em situação de deficiência”, que 

envolve a relação entre a pessoa e o meio; e, como em qualquer relação, a responsabilidade 

por possibilitar o seu estabelecimento é tanto da pessoa como do entorno físico ou natural, 

tanto aquele construído pelo homem – as cidades – ou o ambiente social, também edificado 

pelo ser humano, que inclui as atitudes, as convicções pessoais e sociais e, finalmente, 

políticas e legais. Em suma, o espaço no qual uma pessoa desenvolve sua vida. 

Dependendo do tipo de limitação, pode ser utilizado algum equipamento de ajuda, 

como cadeira de rodas, muletas, andadores e bengalas. Mas isso não é suficiente para uma 

locomoção livre e segura, pois as maiores dificuldades para o deslocamento podem não 

estar nas deficiências ou limitações, mas, principalmente, nos obstáculos encontrados. São 

barreiras existentes nas ruas e edificações, no transporte, na comunicação e até no 

comportamento dos outros e que limitam muitas pessoas na sua capacidade de ir e vir, de 

comunicar-se, de relacionar-se e de participar da vida do lugar em que vivem. 

 

Discussão e contribuição 

 

 

A realidade que nos cerca é apreendida por nós através dos sentidos. Esses  sentidos 
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podem ser comuns como a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, mas também podem 

ser especiais como o sentido de formas, de harmonia, de equilíbrio, de espaço, de lugar. Os 

acontecimentos que nos chegam diretamente, por meio dos sentidos, ocupam apenas uma 

parte de nosso repertório de conhecimentos. O outro, o das informações adquiridas de 

maneira indireta, nos é transmitido por meio de pessoas, escola, livros, meios de 

comunicação, por palavras escritas ou verbais. 

Cada imagem e ideia sobre o mundo é composta, então, de experiência pessoal, 

aprendizado, imaginação e memória. Os lugares em que vivemos, aqueles que visitamos e 

percorremos, os mundos sobre os quais lemos e vemos em trabalhos de arte, os domínios da 

imaginação e de cada fantasia contribuem para as nossas imagens da natureza, de tudo o 

que o homem constrói e do próprio homem. 

Se a percepção é um fator sempre presente em toda a atividade do homem, isto 

significa dizer que ela tem um efeito marcante na conduta dos indivíduos frente ao meio 

ambiente. Meio ambiente, de acordo com o estudo de Silva (2007), é tudo que rodeia o 

homem, quer como indivíduo, quer como grupo, tanto o natural como o construído, 

englobando o ecológico, o urbano, o rural, o social e mesmo o psicológico. 

A falta de resposta às necessidades das pessoas em situação de deficiência faz com 

que a exclusão se torne social e economicamente intolerável, particularmente em países em 

vias de desenvolvimento, com o desperdício de talentos, de habilidades potenciais e 

deixando de lado uma porcentagem considerável de cidadãos com possibilidades reais de 

participar ativamente na sociedade. 

Atividades simples, como colocar a comida no talher e levá-la até a boca, escovar os 

dentes, pentear-se, esfregar-se durante o banho, enxugar-se, vestir e abotoar a camisa, 

calçar a meia e o sapato, subir escadas, decidir o que vai querer almoçar, lembrar os 

horários da medicação e socializar-se, são tarefas que exigem habilidades manuais, 

amplitudes articulares, equilíbrio de tronco, esforço físico, memória, comunicação e 

capacidade de entendimento. Portanto, manter a independência e autonomia para pessoas 

com deficiência física e/ou intelectual implica em considerar os pequenos eventos do dia a 

dia. Ou seja, incentivar o desenvolvimento das habilidades das atividades de vida diária, 

colaborando para a redução da dependência deles aos cuidados de familiares e melhorar sua 

qualidade de vida. 

Esta qualidade de vida deve ser entendida como sendo as condições de vida de um 

ser humano, que envolver várias áreas, como o bem físico, mental, psicológico  e 

emocional, relacionamentos sociais, como  família e amigos  e também  saúde, educação   e 
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outros parâmetros que afetam a vida humana. Apesar de mundialmente haver diversas 

ferramentas para mensurar a qualidade de vida da população, ela é bastante subjetiva e  

pode variar de indivíduo para indivíduo. 
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4 ERGONOMIA NO AMBIENTE RESIDENCIAL 

 

 

 

Ergonomia 

 

 

A ergonomia foi definida, em 2009, pela International Ergonomics Association 

(IEA), como sendo tanto uma disciplina científica interessada com a compreensão das 

interações entre os humanos e outros elementos de um sistema, como também uma 

profissão que aplica teoria, princípios, dados e métodos para projetar, para aperfeiçoar o 

bem-estar humano e o desempenho do sistema global. 

Pode-se dizer que a Ergonomia surgiu quando o homem começou a utilizar objetos 

que facilitavam a sua vida, então ela finda sendo tão antiga quanto o homem. 

De acordo com Moraes e Mont'Alvão (2000), "a ergonomia é uma área de 

conhecimento focada no usuário que utiliza vários métodos de pesquisa das ciências sociais 

para avaliar a relação humana com suas atividades e tudo o que envolve esta relação, de 

uma maneira bem aprofundada". 

A Ergonomia do Ambiente Construído, também conhecida, como Ergonomia 

Ambiental, atenta-se com a interação entre as pessoas com o ambiente, levando sempre em 

consideração os aspectos sociais, psicológicos, culturais e organizacionais. Ela apresenta 

como objeto de estudo, exatamente esta relação entre as interações das pessoas com o 

espaço modificado, e sua adequação a partir de técnicas e métodos do design universal, 

acessibilidade, arquitetura, desenho urbano, entre outros (SOARES; MARTINS, 2000). 

A ergonomia ambiental está focalizada na adequabilidade e concordância do espaço 

às tarefas e atividades que nele são realizadas. Para isto, necessita da interação com 

elementos da antropometria, da psicologia ambiental, da ergonomia cognitiva e da 

metodologia ergonômica. Como também de alguns conceitos do conforto térmico, acústico 

e lumínico para a concepção de ambientes ergonomicamente  adequados 

(VASCONCELOS; VILLAROUCO; SOARES, 2010). 

Estudos voltados para o ambiente construído, como os realizados por Prado e 

Perracini (2007), têm dado atenção especial ao espaço residencial, por ser este o contexto 

que o homem passa maior parte do seu tempo e realiza diversos tipos de tarefa. 

Para Martins et al. (2003), a realização das atividades domésticas muitas vezes é 

dificultada devido a inadequação ou falta da organização espacial e do arranjo físico, e isto 

afeta diretamente na diminuição da autonomia e independência na realização das atividades 

de vida diária dos usuários de várias formas. 
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Design Universal e Acessibilidade 

 

 

A palavra “acessibilidade”, a partir de consulta à NBR 9050/2004, denota a 

qualidade de ser acessível; já a palavra “acessível”, por sua vez, é indicada como aquilo a 

que se pode chegar facilmente; compreensível. 

A acessibilidade é um tema atual, importante e necessário, uma vez que esta deve 

ser garantida a todos, pois visa promover a inclusão social de pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, garantir a qualidade de vida, o exercício da cidadania e o direito 

de ir e de vir. 

Mundialmente há uma tendência, no que se refere à Arquitetura, de um novo projeto 

sem barreiras. Estes trazem uma abordagem mais ampla, se importando com as diferenças e 

limitações de cada pessoa, e desta forma, realizam um planejamento sem haver exclusão de 

nenhum indivíduo (MARTINS et al., 2003). 

Duarte (2012) afirma que os espaços inacessíveis geralmente excluem as pessoas 

com deficiência e não lhes possibilitam condições adequadas de acesso, afastando-as do 

convívio social, ou então fazendo com que permaneçam nas suas residências, onde muitas 

vezes também apresentam inadequações, acarretando de forma progressiva na perda de 

independência e autonomia. 

A Norma Brasileira NBR 9050/2004 adota a seguinte definição de acessibilidade: 

"Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de 

edificações, espaço, mobiliário e equipamentos urbanos.." (§3.1). Considerado assim, um 

objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se 

que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de 

usabilidade. 

Portanto, do ponto de vista legal, a acessibilidade é o somatório das soluções dos 

problemas interfaciais, instrumentais, acionais, informacionais, cognitivos, 

movimentacionais, espaciais/arquiteturais, físico-ambientais, operacionais, organizacionais, 

instrucionais, urbanos e psicossociais. 

Para Martins (2008) a norma deve ser vista com uma forma de estabelecer  

referência à garantia da qualidade ambiental. Através dela todos os indivíduos devem está 

assegurados sobre o direito de ir e vir, de utilizar os espaços da forma que mais se adeque  

as atividades que irão desenvolver, e também deve atuar prevenindo e evitando o 

surgimento de ocorrências constrangedoras ao equilíbrio físico e/ou psicológico dos 

usuários. 
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Coutinho (2006) afirma que o problema da acessibilidade tem uma dimensão 

humana muito importante, e que o grau deste para as pessoas com deficiência não deve ser 

visto somente como uma questão de solidariedade ou mesmo como um privilégio para as 

pessoas com deficiência, mas sim como um direito cívico em que todos devem participar de 

forma ativa e igualitária, de acordo com as suas características próprias e individuais, e 

também como um direito de acesso igual ao que as pessoas sem deficiências possuem. 

Destaca-se que o Design Universal ajuda pessoas que não são consideradas 

deficientes, mas que apresentam dificuldades para utilizar um sistema; ou ainda maximiza o 

uso, o conforto e a segurança dos que não apresentam quaisquer dificuldades. Portanto o 

Design Universal não é uma ação exclusiva a pessoas com deficiência, e sim uma ação em 

prol de todos, inclusive os com deficiência (BAPTISTA; VILLAROUCO; MARTINS, 

2003). 

Não resta dúvida que uma das formas de se reduzir os custos do desenvolvimento de 

produtos especializados para assistência aos cidadãos com algum tipo de deficiência poderá 

consistir na aplicação e desenvolvimento do conceito de “desenho universal”, modificando 

substancialmente a concepção e o desenvolvimento de serviços, produtos e ambientes 

tecnológicos capazes de serem utilizados por todos ou, pelo menos, pelo maior número de 

cidadãos possível, dispensando a necessidade de adaptações a situações específicas 

(FRANCISCO; MENEZES, 2011). 

 

Percepção Ambiental 

 

 

Um dos aspectos mais relevantes sobre a percepção ambiental é o comportamento 

humano. A realização de estudos da percepção e dos processos cognitivos é imprescindível 

para a compreensão das inter-relações entre o usuário e o ambiente, bem como suas 

consequências. Os estudiosos do assunto direcionam suas pesquisas em diversas áreas de 

investigação diferentes como, concepção de espaços, comportamento humano, aspectos 

simbólicos, e ainda os hábitos e costumes dos usuários (OLIVEIRA; MONT’ALVÃO, 

2012). 

Em seu estudo, Stefanello (2006) afirma que na década de 1960 a percepção 

ambiental começou a ser difundida no meio científico, quando as reflexões dos psicólogos 

acerca da percepção deixam de ser exclusivamente experimentais e passam a um contexto 

global. Os geógrafos começam a estudar a percepção que o homem tem do mundo e os 

significados que ele atribui aos objetos percebidos a partir de sua experiência, da sua 
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cultura e de suas aptidões. 

Com base na psicologia, que situa o processo mental a partir do interesse e 

necessidade, na qual e estruturada e organizada a interface do ser humano com a realidade e 

o mundo, selecionando as informações percebidas, armazenando e conferindo significado a 

estas informações. 

De acordo com Andretta (2008), perceber é adquirir conhecimento por meio dos 

sentidos, aprender pelos sentidos. E aprender pelos sentidos, é está utilizando a audição, 

visão, olfato, tato e paladar. Não esquecendo que há um sexto sentido, o sentido ideal, que é 

supostamente capaz de ver o que aos outros passa despercebido, a intuição. 

Os órgãos dos sentidos são a interface entre o mundo e o indivíduo, e a sensação 

percebida do ambiente decorre dos estímulos que existem no meio, mesmo sem que haja a 

plena consciência desses estímulos. 

Okamoto (2002) considera que as realidades são relativas, pois estão sujeitas às 

experiências de cada ser, e, portanto das fases da vida de cada indivíduo. A percepção da 

vida através dos olhos de uma criança é totalmente diferente da percepção de um adulto e 

por sua vez difere do idoso. Até a perspectiva de visão muda com a idade e cada um 

percebe e conceitua o mundo de acordo com a sua vivência. 

Sabe-se que pessoas com deficiência muitas vezes são pré-julgadas, pela sociedade  

e pelos próprios familiares, tornando-se limitadas de autonomia e tomada de  decisão, 

devido a diminuição ou ausência de mobilidade, nos casos de deficiência física, como 

também devido a dificuldade e lentidão de compreensão, nos casos de deficiência 

intelectual. Porém, a pessoa com deficiência, é capaz de sentir, pensar sobre seus 

sentimentos e expressá-los. 

A percepção da qualidade de vida varia entre os indivíduos, inclusive entre as 

pessoas com deficiência. Desta forma é muito importante avaliar a percepção das pessoas 

com deficiência física e intelectual sobre sua qualidade de vida nas suas residências, 

visando colaborar com mudanças que favoreçam uma melhora na autonomia e 

acessibilidade, reduzindo os riscos de acidentes domésticos. 

 

Critérios de Conforto Ambiental 

 

 

Embora o conforto ambiental tenha se estruturado enquanto disciplina somente após 

a Segunda Guerra Mundial, seus princípios surgiram na Pré-História, quando o homem 

descobriu que, nas estações frias, era conveniente habitar em cavernas com a abertura 
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orientada na direção dos raios solares. Enquanto a disponibilidade de energia era restrita, 

otimizou o seu uso maximizando a aplicação dos recursos disponíveis e produziu uma 

arquitetura em perfeita harmonia com o clima e com os valores culturais (RHEINGANTZ, 

2001). 

O ambiente reúne algumas variáveis que compõem o quadro de valores físicos 

resultando em níveis de conforto satisfatório ou insatisfatório para o indivíduo que o habita. 

Essas variáveis podem se resumir em temperatura, luminosidade, conforto acústico e 

conforto visual (HAZIN, 2012). 

 

Conforto térmico 

 

 

A ergonomia busca entender a relação existente entre o homem e o ambiente em  

que ele está situado, a fim de proporcionar condições fisiológicas e psicológicas ideais para 

que o homem possa dar continuidade ao seu trabalho e atividades da vida diária. Dentro 

dessa diretriz, encontra-se o conforto térmico, extremamente necessário para o pleno bem- 

estar e para a produtividade nas realizações das suas atividades (SIMIONI et al., 2013). 

Segundo a ASHRAE Standard 55 (2010), conforto térmico é definido como “A 

condição da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico”. Seguindo esse 

conceito, se faz necessário a realização de análise de dois aspetos: aspetos físicos (ambiente 

térmico) e aspetos subjetivos (estado de espírito do individuo). 

A satisfação de todos os indivíduos, inseridos num ambiente térmico é uma tarefa 

praticamente impossível, pois um ambiente termicamente confortável para uma pessoa  

pode ser desconfortável para outra (MELES, 2012). Logo, o ideal seria a criação de um 

ambiente térmico que satisfaça o maior número de pessoas. 

O conforto térmico num determinado ambiente pode ser definido como a sensação 

de bem-estar experimentada por uma pessoa, como resultado da combinação satisfatória, 

nesse ambiente, da temperatura radiante média, umidade relativa, temperatura do ambiente 

e velocidade relativa do ar, com a atividade lá desenvolvida e com a vestimenta usada pelas 

pessoas (RUAS, 1999). 

O autor ainda afirma que as sensações são subjetivas, isto é, dependem das pessoas, 

portanto um certo ambiente confortável termicamente para uma pessoa pode ser frio ou 

quente para outra, Assim, entende-se como condições ambientais de conforto aquelas que 

propiciam bem-estar ao maior número possível de pessoas. 

Conforto e balanço térmico do corpo humano estão relacionados, na medida em que 
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a sensação de bem-estar térmico depende do grau de atuação do sistema termorregulador na 

manutenção do equilíbrio térmico do corpo humano. Isso significa que quanto maior for o 

trabalho desse sistema para manter a temperatura interna do corpo, maior será a sensação  

de desconforto. 

Os estudos em conforto térmico, como o de Lamberts et al. (2013), visam 

principalmente analisar e estabelecer as condições necessárias para a avaliação e concepção 

de um ambiente térmico adequado às atividades e ocupação humanas, bem como 

estabelecer métodos e princípios para uma detalhada análise térmica de um ambiente. A 

importância do estudo de conforto térmico está baseada principalmente em 3 fatores: 

 

 A satisfação do homem ou seu bem-estar em se sentir termicamente confortável; 

 A performance humana, muito embora os resultados de inúmeras investigações não 

sejam conclusivos a esse respeito, e a despeito dessa inconclusividade, os estudos 

mostram uma clara tendência de que o desconforto causado por calor ou frio reduz a 

performance humana. As atividades intelectuais, manuais e perceptivas, geralmente 

apresentam um melhor rendimento quando realizadas em conforto térmico. 

 A conservação de energia, pois devido à crescente mecanização e industrialização 

da sociedade, as pessoas passam grande parte de suas vidas em ambientes 

condicionados artificialmente. 

 
É válido ressaltar que devido à variação biológica entre as pessoas, é impossível 

que todos os ocupantes do ambiente se sintam confortáveis termicamente, buscando-se 

sempre criar condições de conforto para um grupo, ou seja, condições nas quais a maior 

porcentagem das pessoas se encontre em conforto térmico (LAMBERTS et al., 2013). 

O homem possui a capacidade de manter a temperatura corporal dentro de um 

certo intervalo pré-determinado apesar das variações térmicas do meio ambiente, ou seja, é 

um ser vivo homeotérmico. Ele é um ser racional que procura sempre a satisfação das suas 

necessidades e expectativas. A partir dessas informações pode-se concluir que as condições 

ambientais propiciam o conforto térmico e também ajudam a aumentar a produtividade 

durante as suas atividades. 

 

Conforto acústico 

 

 

O  conforto  ambiental  de  um  recinto  pode  ser  entendido  como  a  avaliação das 
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exigências humanas, pois está baseada no princípio de que quanto maior for o esforço de 

adaptação do indivíduo, maior será sua sensação de desconforto  (VIANNA; 

GONÇALVES, 2001). 

O som caracteriza-se por ondas mecânicas longitudinais que se propagam tanto no 

meio líquido, quanto no sólido e gasoso. As ondas sonoras são formadas por componentes 

que vibram. As vibrações desses componentes são transmitidas através do ar, sofrendo 

compressões e rarefações até que cheguem ao ouvido. Após diversas frentes de ondas, o 

tímpano localizado no ouvido passa a vibrar na mesma frequência da fonte geradora, 

atingindo o nervo auditivo, que transmite impulsos para o cérebro, que responde com a 

sensação auditiva (MAIA, 2002). 

A percepção do som em um ambiente pode ser considerada positiva quando ajuda  

na comunicação, transmite sensação de conforto ou até mesmo em momentos de lazer e 

diversão. Contudo, se o som transmite desconforto, incômodo chegando a patamares 

extremos, podendo causar problemas auditivos temporários ou permanentes, passa a ser 

denominado ruído. 

Cruz (2014) afirma que o ruído não apenas causa situações constrangedoras no 

ambiente residencial ou de trabalho, mas também, quando a exposição se torna excessiva 

pode gerar problemas para a saúde. 

O ruído excessivo pode comprometer seriamente a saúde das pessoas, influindo 

diretamente em seu cotidiano. Os efeitos do ruído podem ocasionar diversos problemas de 

saúde, quais sejam: deficiência auditiva, insônia, queda no rendimento, transtorno no 

comportamento social, como agressividade ou passividade, dor e fadiga, problemas na fala, 

estresse e suas consequências (WHO, 2011). 

A mensuração do conforto ambiental pode ser feita pelo reflexo de satisfação de um 

usuário, em relação a um dado ambiente. A sensação de conforto varia conforme o estado 

das condições ambientais locais e a atividade que ele está desempenhando neste. Assim, 

desenvolver um espaço que satisfaça as necessidades de conforto ambiental e bem estar dos 

usuários acaba por minimizar os gastos energéticos, gerando mais satisfação do produto e 

um menor custo de operação (LAMBERTS et al., 2004). 

O conforto acústico, de uma forma geral, pode ser definido como sendo a ausência 

de ruídos, tendo como objetivo a preservação da saúde e o bem estar dos usuários, além da 

inteligibilidade das palavras e da privacidade da fala, proporcionando assim um ambiente 

agradável para o descanso, o trabalho e/ou o lazer. 
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Conforto visual 

 

 

As atividades produtivas humanas são, em sua maior parte, tarefas visuais que 

necessitam de quantidade e qualidade de iluminação (GOMES et al., 2013). 

Consequentemente, os espaços construídos têm como função primordial o atendimento às 

necessidades humanas relativas à moradia, trabalho, lazer, ou seja, atendimento a todo 

cotidiano da vida humana. 

A luz é essencial para a realização de inúmeras tarefas. Na vida doméstica ou no 

trabalho, a luz é crucial para a nossa segurança. A utilização de fontes de luz adequadas 

permite criar uma ambiência luminosa correta, respeitando a saúde e o conforto visual 

(PRUDENCIO et al., 2013). 

Conforto visual é entendido como a existência de um conjunto de condições em 

determinado ambiente, no qual o ser humano pode desenvolver suas tarefas visuais com o 

máximo de acuidade (medida da habilidade do olho humano em discernir detalhes) e 

precisão visual. 

Para Schmid (2005), o conforto lumínico pode ser resumido aos ajustes dos níveis 

absolutos e relativos de brilho das coisas ao propósito que temos para os ambientes, onde as 

fontes de luz servem para iluminarem os objetos e não para serem vistas. Desse modo, 

procuramos ver sem ferir os olhos e sem sofrer estresse, e ver mais daquilo que cada tarefa 

nos pede e menos daquilo que nos desvia a atenção da tarefa. 

De acordo com Iida (2005), o correto planejamento da iluminação das cores 

contribui para aumentar a satisfação no trabalho, melhorar a produtividade e reduzir a 

fadiga e os acidentes. Um bom sistema de iluminação deve assegurar níveis de iluminação 

que mantenham o conforto visual garantindo o contraste adequado à tarefa a ser realizada e 

o controle dos ofuscamentos. Uma inadequação deste sistema poderá acarretar em danos a 

saúde visual das pessoas no ambiente e uma piora para os que apresentam problemas de 

visão. 

Os parâmetros a serem observados para o bom desempenho da iluminação do 

ambiente construído são: características das aberturas, considerando suas tipologias e 

dimensões, tipos de vidros e fatores de sombra internos ou externos. Acrescenta-se a estes 

parâmetros a incidência da luz natural na edificação e as características do ambiente 

interno, tais como: cores das paredes, tetos, pisos e mobiliário, quantidade e potência das 

luzes artificiais. 

Para Silva (2013), o sistema perceptivo óptico é complexo, isto porque ele utiliza os 
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olhos para enxergar, mas a amplitude do seu campo visual está relacionada com a 

mobilidade do corpo humano. É através dele que uma grande parte das informações do 

mundo físico chega ao nosso conhecimento. O sistema visual humano permite a adaptação 

do usuário às diferentes condições de iluminação, sem que haja interferência em sua 

percepção. Isto ocorre devido ao sistema visual perceber a luz de forma relativa, e não  

como um sensor fotométrico. 

As pessoas gostam de ter a luz natural presente em sua vida tanto no lazer quanto no 

trabalho, pois elas se sentem melhor quando existe um grau de variação na iluminância. 

Essa sensação humana pode ser explicada devido ao fato de que o olho humano alcança sua 

maior capacidade visual com a luz natural (SANTOS, 2009). 

As condições de iluminação condicionam a percepção e a sensação do trabalhador 

face ao conforto visual, que se traduz em fadiga visual, estresse, esforço físico e 

desmotivação. Desta forma, é importante que as situações de moradia, lazer e trabalho 

sejam identificadas e corrigidas, visando melhorar a qualidade de vida e a prevenção de 

riscos para a saúde humana. 

 

Influência das cores no comportamento 

 

 

As cores sempre foram vistas sob a ótica da física e da pintura. Deve-se considerar 

que elas estão por toda parte, e possuem influência constante sobre nós. Farina (1975) 

afirma: “Se abrirmos conscientemente os olhos ao mundo que nos rodeia, veremos que 

vivemos mergulhados num cromatismo intenso, e o homem moderno [...] não consegue 

separar-se dele, porque nele vive, por ele sente satisfação e amor”. 

Apesar das cores estarem tão presentes em nossas vidas, elas não tem existência 

material. Pedrosa (2003) explica: “[...] é apenas sensação produzida por certas organizações 

nervosas sob a ação da luz – mais precisamente, é a sensação provocada pela ação da luz 

sobre o órgão da visão”. 

O uso das cores e seus tons interferem nos espaços identificando produtos e na 

arquitetura denota a individualidade traduzindo a personalidade do usuário, podendo 

otimizar ou atrapalhar as relações de trabalho e as atividades do cotidiano dependendo da 

carga de exposição dos olhos frente a este fenômeno. 

Pedrosa (2003) é um dos autores que basicamente classifica as cores em:  

primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são denominadas cores puras, isto é, 

indecomponíveis. As cores secundárias são combinações surgidas de duas cores  primárias. 
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São elas: laranja (mistura do amarelo com o vermelho), verde (mistura do azul com o 

amarelo) e o violeta (mistura do vermelho com o azul). As cores terciárias são obtidas pela 

mistura de uma cor primária com uma ou mais secundárias. Elas também podem ser 

divididas em cores quentes (vermelho e amarelo, e as demais cores em que eles 

predominem) e frias (azul e verde, e as outras cores predominadas por eles). 

Outra análise a ser feita é que cada um de nós responde à cor de uma forma 

particular. Sua escolha pode estar baseada em seu tipo de personalidade, nas condições 

circunstanciais de sua vida ou em seus desejos e processos mentais mais íntimos profundos 

e até inconscientes. Devido à essa observação, o teste das cores de Luscher: 

“[...] consiste em obter informações psicológicas exatas sobre uma pessoa, 

mediante suas preferências e rejeições às cores” (LUSCHER, 1989). Oito cores devem ser 

escolhidas de acordo com a preferência do indivíduo, obtendo-se então uma ordem de 

preferência de cores. O teste é repetido, porém, ressalta-se que esta fase deve ser feita sem a 

preocupação de repetir a primeira sequência. 

O quadro 01 tem como base as observações de Luscher (1989), que descobriu que 

a preferência por uma cor está associada a um estado mental e de equilíbrio hormonal. Sua 

pesquisa foi baseada no processo de atração e repulsão. Dessa forma, o estudo das cores é 

quanto ao perfil psicológico das pessoas de acordo com a ordem de escolha das oito cores: 

 

Quadro 1: O significado das oito cores de acordo com Luscher 

Cor Primeiras escolhas Últimas escolhas 

Azul Há uma necessidade de tranquilidade A necessidade de equanimidade e de 
emocional, de paz, harmonia e confiança mútua em suas relações  

contentamento ou há permanece insatisfeita, dando origem a 

necessidade fisiológica de descanso, de uma ansiedade que é tanto maior quanto 
repouso e de oportunidade para mais recuada na linha estiver a cor.  
recuperação.    

Verde Desejo de impressionar. Precisa ser Desejo de impressionar. Precisa ser  
considerado, manter-se firme e fazer o considerado, manter-se firme e fazer o que 

que quiser a despeito de oposição e quiser a despeito de oposição e  
resistência.  resistência .   

Vermelho Quer que suas próprias atividades lhe Quem rejeita o vermelho já está num 
deem a intensidade da experiência e a estado de superestimulação, irritando-se 

plenitude da existência. facilmente, seja porque sofra de carência 

 de vitalidade, ou porque se sinta  
 atribulado por problemas quase 

 insolúveis.    
Amarelo Mostra o desejo de libertação e a As esperanças foram frustradas, o 

esperança ou expectativa de maior 
indivíduo confronta o vazio e se sente 

felicidade; subentende 
algum conflito, seja insignificante ou    

 importante, do qual é preciso libertar-se isolado dos outros.   
Subentende que a perturbação resultou de 

desapontamento e da sensação de que as 
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esperanças não se realizarão. 

Violeta É necessário investigar um  pouco mais Algum desejo foi rejeitado ou suprimido, 

para descobrir qual o atributo  do violeta devido à aparente impossibilidade da sua 

é   indicado. realização, ou porque as condições são 

Pode  ser  a imaturidade pré-adolescente totalmente inadequadas. 

trazida para a vida adulta  ou a Isso resulta numa reserva bastante crítica e 

insegurança  emocional.  Se não for numa indisposição de se comprometer, de 

nenhum destes dois, a pessoa  quer ser qualquer modo 

aprovada  pelo  seu encanto, suas profundo, em qualquer relação, pessoal ou 

Maneiras profissional, até que a pessoa saiba 

agradáveis  e  pelos seus modos exatamente onde está, e possa ver as 

sedutores. responsabilidades implicadas nessa 

relação. 

Marrom Há uma  necessidade maior de Essa necessidade de tranquilidade 

tranquilidade  física  e de satisfação relaxada é totalmente rejeitada. O conforto 

sensual, para libertação da  situação que físico e a satisfação sensória são 

está provocando  uma sensação de interpretados como 

desconforto. Essa situação pode  ser uma fraquezas a serem dominadas. O rejeitador 

atmosfera de conflito, ou a  existência de do marrom julga-se feito de material mais 

problemas que o indivíduo  se sente forte, e quer sobressair como 

incapaz   de individualista. 

enfrentar. 

Preto Quer renunciar a tudo por  um pretexto Está estatisticamente na sua posição mais 

obstinado contra o estado  vigente, no frequente representando um desejo mais 

qual acha que nada é como  deveria ser. ou menos normal de não ter de abandonar 

Está revoltado contra o Destino,  ou pelo coisa alguma, e de estar controlando as 

menos contra o seu próprio  destino e, próprias ações e decisões. 

nessa revolta, é capaz de agir 

precipitada e insensatamente. 

Cinza Está  estatisticamente  na sua posição Está estatisticamente na sua posição mais 

mais  frequente, representando um frequente, representando um desejo mais 

desejo mais ou menos normal de  não ter ou menos normal de não ter de abandonar 

de abandonar coisa alguma, e  de estar coisa alguma, e de estar controlando as 

controlando  as  próprias ações e próprias ações e decisões. 

decisões. 

Fonte: Adaptado de Luscher (1989). 

 

 

O uso adequado das cores, sob iluminação apropriada, aumenta a produtividade do 

usuário, ao se estimular a motivação e a satisfação, sem que seu físico e sua mente sejam 

sobrecarregados visualmente durante a realização das suas atividades. De acordo com 

Tibiriçá e Urbano (2007) todos os dias os cinco sentidos humanos são estimulados: a visão 

é responsável por mais de 80% da percepção humana, e desta, 80% para a atenção que as 

cores chamam e 20% para a observação das formas, o que mostra que a cor é um recurso 

poderoso na comunicação visual. 
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Ambientes domésticos adequados às pessoas com deficiência 

 

 

A casa segura consiste em uma residência planejada com a finalidade de 

minimizar ao máximo o risco de acidentes, implantando um novo conceito que visa  

oferecer segurança, conforto, independência e qualidade de vida às pessoas com 

deficiência. Fazendo-se uma análise minuciosa de cada ambiente, podem-se diagnosticar as 

dificuldades existentes no desempenho das tarefas realizadas em cada espaço específico. 

 
 

 

 

As atividades que se realizam nos quartos, em geral, são: dormir, descansar, ver 

televisão, ler, escrever, escolher a vestimenta. Portanto, os quartos de dormir devem ser 

amplos, arejados, bem-iluminados, confortáveis e dispor de janelas que se voltem a vistas 

interessantes como forma de estímulos positivos, pois o contato com o exterior pode 

influenciar de forma positiva no estado emocional do indivíduo. Quevedo (2002) lembra 

que se deve também considerar a facilidade de manejo e operacionalidade das janelas. O 

mobiliário deve apreciar o uso para pessoas em cadeira de rodas, pois é muito comum a 

necessidade deste equipamento em pessoas que apresentam a deficiência física. 

 

Banheiros 

 

 

Para o planejamento adequado desses ambientes, deve-se levar em conta o uso de 

cadeiras de rodas. Ao observar a figura 01, é possível notar que o espaço deve ser suficiente 

para manobras. 
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Figura 01 - Banheiro com espaço para manobra de cadeira de rodas 
 

Fonte: http://pessoascomdeficiencia.com.br 

 

O banheiro deve ser equipado com barras de apoio e tapetes com ventosas, de modo 

a evitar escorregões. As bacias devem ficar a uma altura de 48 cm do piso, de modo a 

facilitar seu uso, como podemos ver na figura 02 (QUEVEDO, 2002), bem como os 

deslocamentos de cadeiras de rodas para as bacias sanitárias. É importante ressaltar que o 

piso deve ser antiderrapante. 

Barros (2000) propõe recomendações ergonômicas para um banheiro seguro: 

 

 

1.Box- piso e proteção antiderrapante; 

2.Largura mínima Box:80 cm; 

3.Desnível máximo de 1,5cm em relação ao piso do banheiro; 
 

4. Assento para banho: largura mínima de 45 cm e altura mínima de 46 cm; 
 

5. Barras de apoio com ranhuras chumbadas na parede; 

Aço Inox: resistência até 150 kg; 

Aço Cromado: resistência até 130 kg; 

6.Chuveiro portátil; 

7. Fechamento do Box com material inquebrável, portas de correr ou cortinas; 

 
8.Torneiras monocomando; 

http://pessoascomdeficiencia.com.br/
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9.Tapete de borracha com ventosas; 

 
10. Altura do vaso sanitário de 48 cm a 50cm; 

11. Ducha higiênica com altura média de 45 cm do piso; 
 

12. Papeleira externa de fácil acesso, com altura média de 40 cm a 45cm do piso; 
 

13. Barras de apoio com 30 cm localizada acima do vaso; 

 
14. Bancada com altura entre 80 cm e 85 cm do piso; 

 

15. Torneiras: monocomando, alavanca, ou célula fotoelétrica; 
 

16. Distância máxima das torneiras em relação á face externa frontal: 50 cm; 

17. Tomadas e interruptores em área seca de 1,1 m a 1,3 m do piso; 
 

18. Gabinete com área livre para movimentação das pernas, em caso de cadeirante; 
 

19. Espelho frontal iluminado ou com inclinação de 10º; 
 

20. Gavetas com travas de segurança; 
 

21. Abertura da porta por fora. 

 

 
Figura 02 - Banheiro com bacias em altura adequada 

 

Fonte: http://pessoascomdeficiencia.com.br 

 

3. Cozinhas 

Assim como os banheiros, as cozinhas são espaços bastante perigosos para as 

pessoas com deficiência, pois, além de também serem áreas molhadas, apresentam vários 

http://pessoascomdeficiencia.com.br/
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riscos de acidentes, incluindo quedas e queimaduras. A pesquisa aborda pessoas com 

deficiência intelectual leve e pessoas com deficiência física nas suas residências e muitas 

vezes preparação das suas refeições. Os perigos se apresentam a partir do momento que se 

entra na cozinha. É comum o uso de tapetes espalhados neste espaço. Outro problema 

bastante comum é o hábito de subir em bancos para alcançar utensílios que localizados em 

armários altos. 

Outra tarefa que demanda bastante atenção é a cocção. Queimaduras são bastante 

frequentes nos idosos devido à falta de firmeza nas mãos e à falta de atenção. Na análise 

ergonômica feita por Guimarães et al. (2000), Diagnose Ergonômica em Cozinha Para 

Idosos, as autoras colocam que os principais problemas de uma cozinha, são: a falta de uma 

ventilação apropriada, equipamentos de difícil manuseio e falta de apoio adequado. 

Barros (2000) propõe recomendações ergonômicas para uma cozinha segura: 

1.Bancada 85 cm a 90cm; 

2. Torneiras de fácil manuseio; 
 

3. Armários não muito altos; 
 

4. Gavetas de fácil abertura e com travas de segurança; 

5.Apoio para alimentos próximo aos equipamentos; 

6.Fogão com controles automáticos (desligamento de gás); 

7.Controle digitais com números grandes e sinais auditivos; 

8.Iluminação adequada: células fotoelétricas com sensor de presença; 

9.Piso antiderrapante. 

 

Discussão e contribuição 

 

 

De acordo com Dalvite et al. (2007), os espaços construídos têm como função 

primordial o atendimento às necessidades humanas relativas à moradia, trabalho, lazer ou 

afins, ultrapassando o caráter de abrigo e constituindo-se como uma extensão do cotidiano  

e da própria vida do homem. 

Se considerarmos que invariavelmente estamos em contato direto com o ambiente 

construído que nos envolve, devemos, portanto, almejar que este nos garanta condições 
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mínimas de bem-estar para que possamos desenvolver as atividades com conforto em todos 

os aspectos sensoriais. 

Estudos sobre a exposição ocupacional a ambientes que são desconfortáveis com 

relação as parâmetros ambientais têm sido cada vez mais comuns, tanto no âmbito 

acadêmico como no empresarial. Isto se deve às possíveis consequências negativas que os 

parâmetros ambientais podem provocar, tanto no desempenho profissional quanto na saúde 

dos trabalhadores. 

Segundo Iida (2005), uma grande fonte de tensão no trabalho são as condições 

ambientais desfavoráveis, como excesso de calor, ruídos, pouca iluminação e vibrações. 

Esses fatores causam desconforto, aumentam os riscos de acidentes e podem provocar 

danos consideráveis à saúde. De acordo com Grandjean (2005), perturbações no conforto 

ambiental são acompanhadas de alterações funcionais que atingem todo o organismo. 

Durante muito tempo o ambiente construído vem sendo projetado ou adaptado para 

se adequar às características das pessoas, seus pertences, seus animais, suas máquinas. 

Tanto que, no cotidiano, a acessibilidade não devia ser vista como um problema. O que 

deve ser levado em consideração, também, são as inter-relações funcionais e psicológicas 

que são complexas e facilmente influenciadas por fatores alheios, difíceis de identificar e 

quantificar. 

Todo mundo deve ter condições de usar o ambiente construído de maneira 

independente e igual, mesmo sabendo que não há duas pessoas iguais, a promoção de 

espaços acessíveis garante a oportunidade de participação social de um grupo maior e mais 

diversificado de pessoas, incluindo às pessoas com deficiência, no contexto do ambiente 

construído. Portanto, o entendimento da complexidade dos fatores envolvidos nas relações 

estabelecidas entre o coletivo humano × tarefa × máquina × ambiente construído é 

fundamental para a concepção de ambientes mais responsivos, incluindo os espaços 

residenciais, às demandas dos indivíduos e das atividades desempenhadas por eles. 

Os aspectos ambientais são de suma importância para a realização de atividades de 

forma eficaz, tornando um grande desafio projetar ambientes adequados que respondam às 

necessidades de todos os indivíduos e permitam a realização das atividades sem ocasionar 

maior esforço na realização de tarefas, insatisfação, acidentes e outros impactos na saúde 

das pessoas. 
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5 ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO E AS 

QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

Delimitação e Pressupostos da Pesquisa 

 

 

Definição do Tipo de Pesquisa 

 

 

Focando na satisfação e na qualidade de vida das pessoas com deficiência, é 

importante que em qualquer processo de intervenção ambiental, o ponto de vista do usuário 

seja levado em consideração, da mesma forma que os vínculos estabelecidos a sua volta. 

Por isso, buscar conhecer e se aprofundar no processo perceptivo dos indivíduos é de 

fundamental importância para qualquer proposta de intervenção do ambiente construído. 

Existem, segundo Günther (2008), três caminhos primordiais para compreender o 

comportamento humano no contexto das ciências sociais empíricas: 



Observar, no dia-a-dia, o comportamento que ocorre naturalmente; 

 



Observar  o  comportamento  durante  tarefas  definidas  a  partir  da  criação       de 
situações artificiais; 



Questionar às pessoas sobre o que fazem (fizeram) e pensam (pensaram). 

 
Um questionário, de acordo com Parasuraman (1991), é definido como um conjunto 

de questões, feito para gerar dados necessários para se atingir os objetivos de uma pesquisa. 

Todo questionário deve obedecer algumas regras básicas onde o principal é que possua uma 

lógica interna na representação exata dos objetivos e na estrutura de aplicação, tabulação e 

interpretação. 

Para Günther (2008), os métodos centrados na pessoa incluem os herdados da 

psicologia social (como experimento, entrevista, questionário, observação), que precisam 

apenas poucas adaptações à especificidade de um Estudo Pessoa-Ambiente. 

A partir da hipótese levantada nesta pesquisa, foi levado em consideração que os 

objetivos desejados poderiam ser alcançados através da aplicação de questionários 

formulados com questões específicas, pelo cruzamento de respostas e a análise dos dados 

obtidos, além de visitas por amostragem a algumas residências de entrevistados. 

O estudo é transversal e de análise quantitativa. E tem como tipologia, a Pesquisa 
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Exploratória que visa à descoberta, o achado, a elucidação de fenômenos. Ela estabelece 

critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e por objetivo oferecer 

informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses. 

 

Ferramentas Aplicadas 

 

 

Foram aplicados uma entrevista e um questionário. A entrevista (Apêndice 01) foi 

elaborada pela autora e aplicada a um familiar da pessoa com deficiência, contendo 14 

questionamentos subjetivos, sendo nele abordado questões sócio-econômicas e a partir 

destas questões, havia o objetivo de delimitar o perfil da amostra e a caracterização das 

habitações. Já o questionário (Apêndice 02), surgiu de uma adaptação da dissertação de 

mestrado da arquiteta Márcia Hazin (2012) e foi aplicado à pessoa com deficiência sendo 

comporto por 13 questionamentos objetivos de caráter físico visando obter informações 

acerca da relação com a habitação, a partir de questões que abordam o grau de facilidade 

para uso dos ambientes, como banheiro, cozinha, quarto, e também equipamentos, como 

portas e janelas e mobiliário. tendo como objetivo obter informações acerca de acidentes 

sofridos na residência, o motivo e os ambientes onde aconteceram os acidentes. 

É válido ressaltar que o questionário foi testado mais de uma vez antes de ser 

aplicado nesta pesquisa, pois ele encontrava-se baseado na Escala de Likert que é um tipo 

de escala de resposta psicométrica, caracterizada por uma linha horizontal onde o sujeito 

pesquisado indica a sua resposta através de marcas, porém foi notado que este tipo de 

questionário causou bastante confusão e dificuldade na hora de marcar, causando distorções 

nas respostas. Desta forma, o questionário foi reformulado, e os sujeitos da pesquisa 

passaram a responder os questionamentos de forma objetiva, assinalando a resposta 

desejada. 

 

Delimitação da Amostra 

 

 

A pesquisa foi realizada com pessoas frequentadoras da Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada na cidade de Petrolina – Pernambuco, sendo 

elas alunas e/ou pacientes do setor de fisioterapia ofertado pela Instituição. 

A amostra foi formada por 64 indivíduos de ambos os sexos, com idade mínima de 

12 anos, apresentando deficiência física e/ou deficiência intelectual leve, sem distinção de 

renda ou local de moradia. Os tipos de deficiência física que participarão do estudo são   os 
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casos diagnosticados com hidrocefalia, deformidade congênita, distrofia muscular de 

duchenne, guillain barré, hemiplegia e paralisia cerebral. 

Sabe-se que na APAE-Petrolina, no ano de 2015, encontram-se matriculados  exatos 

216 alunos e pacientes indiretos que frequentam algum setor de saúde ofertado pela 

Instituição, porém um dos critérios de inclusão do estudo foi o fato de os sujeitos 

participantes da pesquisa residir no município de Petrolina, o que levou a uma amostra 

esperada de aproximadamente 100 participantes. Porém muitos ainda não estão 

frequentando regularmente a Instituição, outros se encontravam com problemas de saúde e 

ainda havia os casos em que os pais não permitiam a entrada nas suas residências o que 

reduziu a amostra para 64 participantes. 

 

Seleção da Amostra 

 

 

Critérios de Inclusão 

 

 

Foram incluídos na pesquisa, indivíduos com idade mínima de 12 anos com 

diagnóstico médico de deficiência física ou deficiência intelectual leve, frequentadores da 

APAE-Petrolina e que fossem residentes do município de Petrolina. 

 

Critérios de Exclusão 

 

 

Foram excluídos da pesquisa, indivíduos com deficiência física ou intelectual que 

não frequentem a APAE-Petrolina e não fossem residentes do município de Petrolina; 

pessoas com deficiência visual, auditiva ou múltipla deficiência; e pessoas com deficiência 

intelectual moderada ou severa. 

 

Processamento dos dados obtidos 

 

 

Os dados quantitativos foram tabulados e processados eletronicamente com o  

auxílio do programa Microsoft Excel 2010, convertendo-se em porcentagem (%) de 

resposta e gerando gráficos e tabelas a partir das respostas obtidas, como também pelo 

cruzamento de respostas. Os dados coletados na observação sistemática foram comparados 

aos parâmetros estabelecidos na Norma da ABNT NBR9050/2004. 
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5.4 Aspectos Éticos 

 

 

 

Todos os indivíduos envolvidos no estudo são voluntários e foram devidamente 

informados sobre a ausência de riscos do estudo como também a ausência de benefícios 

imediatos. Porém, seus resultados, a longo prazo, trarão benefícios na melhoria da 

qualidade de vida da pessoa com deficiência, uma vez que poderá contribuir de forma 

positiva para os questionamentos relativos a diminuição da autonomia e aumento dos 

acidentes domiciliares envolvendo pessoas com deficiência; a partir de estudos de 

ergonomia que permitem melhorar a adequação do mobiliário de interiores à realidade 

desses usuários. 

Também assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme a 

resolução Brasileira, 466/12 CNS (Apêndice 3). O estudo foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos do Centro de Ciências da Saúde 

da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), com número do CAAE: 

39208414.0.0000.5208. 

Após o término da pesquisa, o material de análise de dados, questionários e 

possíveis registros fotográficos e/ou gravações em vídeos serão armazenados no 

LABERGO Design – Laboratório de Ergonomia e Design Universal do Departamento de 

Design da Universidade Federal de Pernambuco. 

 
5.4.1 Riscos/Benefícios 

 

A pesquisa apresenta risco mínimo relativo, considerando-se o possível 

constrangimento dos indivíduos no momento da realização das entrevistas. Porém, as 

entrevistas foram realizadas em locais reservados, preservando as informações fornecidas. 

Seus resultados trarão benefícios na melhoria da qualidade de vida da pessoa com 

deficiência, uma vez que poderá contribuir de forma positiva para os questionamentos 

relativos ao grau de independência e autonomia nas suas residências; a partir de estudos de 

ergonomia que permitem melhorar a adequação do mobiliário de interiores à realidade 

desses usuários. 

Os benefícios diretos para os sujeitos da pesquisa surgem na forma de palestras na 

APAE-Petrolina, como também através de orientações, contidas em folhetos educativos, 

que serão distribuídos aos pais, cuidadores e às pessoas com deficiência, visando uma 

maior compreensão acerca da importância da adequação das residências para melhora da 
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qualidade de vida. 

 

 

 

6 RESULTADOS 

 

 

Dados dos Entrevistados 

 

 

Questões especulativas sobre a avaliação socioeconômica e caracterização das 

habitações 

 

Dos 64 participantes da pesquisa, 67,2% da amostra eram do sexo masculino 

enquanto apenas 32,8% eram do sexo feminino. Essa diferença é explicada por a maioria 

dos alunos e frequentadores indiretos da APAE serem do sexo masculino. Já em relação a 

idade das pessoas que participaram da pesquisa, percebe-se que a maioria dos entrevistados 

(46,8%) pertence ao grupo entre 19 e 30 anos, logo seguido de 43,8% que apresentam de 12 

a 18 anos e apenas 9,4% encontra-se no grupo de 30 a 40 anos. Esse índice pode ser 

justificado devido a expectativa de vida das pessoas com deficiência física e intelectual 

serem menores que a das pessoas com desenvolvimento normal. Apesar de não haver 

comprovações científicas, sabe-se que atualmente esta média subiu bastante, porém é muito 

comum pessoas com deficiência física e/ou intelectual apresentar patologias associadas o 

que levam a uma morte precoce. 

Quanto ao diagnóstico, 66% dos participantes da pesquisa, foram diagnosticados 

com deficiência intelectual leve e 34% foram diagnosticados com deficiência física. Esse 

número pode ser atribuído ao fato de que a Instituição enquanto escola possui no seu  

quadro de estudantes predominantemente pessoas com deficiência intelectual, sendo que os 

casos de deficiência física apresentando alguma desordem associada ao seu sistema 

nervoso. 

Observa-se uma maior população com renda mensal de 1 a 2 salários mínimos; o 

que tem explicação no fato de as pessoas com deficiência, em sua maioria, receberem 

benefício do governo e, muitas vezes, seus familiares dependem exclusivamente desta 

renda. Nenhum dos participantes do estudo apresentaram renda de 5 salários ou mais, o que 

pode ser justificado pelo fato de a APAE ser uma Instituição frequentada 

predominantemente por pessoas de classe baixa ou média baixa. 

Em relação ao número de moradores, a grande porcentagem (82%) residem em 

habitação com número entre 2 e 4 moradores, seguido de 11% residirem com habitação 
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com 5 ou mais moradores e 7% residem em habitação com 1 ou 2 pessoas. Esse resultado 

pode ser explicado pelo fato de que a pessoa com deficiência, por muitas vezes depender de 

um familiar nas suas atividades de vida diária (AVDs), mesmo atingindo a idade adulta e 

recebendo benefício, continuam residindo com familiares. 

Quanto a caracterização das residências, a tabela 01 abaixo, demonstra que a  

maioria das pessoas com deficiência que participaram do estudo, residem em casas com 

poucos cômodos. 

 

Tabela 01: Caracterização das residências. 
 

 
QUARTO SALA COZINHA BANHEIRO 

1 39% 98% 100% 98,4% 

2 56% 2% 0% 0% 

3 5% 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 

Fonte: Autora 

 

É válido ressaltar que uma das residências que participou do estudo não 

apresentava banheiro, sendo que os moradores utilizavam uma vala, escavada no quintal da 

residência para fazerem suas necessidades fisiológicas. 

 

Questões especulativas acerca da relação com a habitação e sobre acidentes 

domésticos 

 

Nota-se na Tabela 02 que a maioria dos entrevistados (64%) afirmou que sentem 

muita facilidade de locomoção e no uso das áreas de cozinha (82%) e sala (81%), enquanto 

17 % afirma apresentar muita dificuldade no manuseio de portas e janelas e 11% no uso do 

banheiro. O manuseio de portas e janelas deve ter atingido uma porcentagem significativa 

devido o formato dos trincos e falta de manutenção, tornando-os de difícil manuseio 

principalmente por pessoas com deficiência, já o uso do banheiro, por ser um espaço 

complexo e se tratar de uma área molhada, de poucos metros quadrados e que em nenhuma 

das residências apresentava as barras para apoio. 
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dificuldade 

muita 

facilidade 

 

As áreas de circulação das residências visitadas encontravam-se em sua grande 

maioria com o dimensionamento bem inferior ao esperado. Este fator estava contribuindo 

na diminuição da independência nas atividades de vida diária dos deficientes físicos que 

utilizam cadeira de rodas. 

Muitas vezes, devido o fato de se sentirem acolhidos em suas casas, as pessoas com 

deficiência não percebem as dificuldades de acesso aos cômodos como algo negativo, pois 

acham que a culpa por essa dificuldade é deles. 

“Gosto quando estou na cadeira pois com ela em alguns lugares eu faço as coisas 

sem ajuda. Mas em casa fico prendendo ao máximo a vontade de ir ao banheiro porque 

como não tem espaço minha irmã tem que me pegar no braço e eu fico constrangido por 

está sempre precisando dela.” E.R.M, 28 anos, diagnosticado com Paralisia Cerebral,  

aluno da APAE. 

Tabela 02: Relação entre os entrevistados e a habitação 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS ENTREVISTADOS E A 
 

HABITAÇÃO 
Locomover Banheiro Cozinha Sala Mobiliário Portas Atividades 

      e de vida 

      Janelas diária 

Sinto 
 

8% 
 

11% 
 

2% 
 

2% 
 

3% 
 

17% 
 

9% 

Muita        

dificuldade        

 

Sinto 5% 7% 3% 0% 9% 5% 26% 

 

 
 

Sinto 23% 39% 13% 17% 26% 19% 18% 

facilidade 

 

Sinto 64% 43% 82% 81% 62% 59% 47% 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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Espantosamente, a questão de segurança revelou um alto índice de confiabilidade, 

sendo que 67% dos entrevistados afirmam se sentir muito seguro nas suas residências, 

enquanto nenhum afirmou se sentir muito inseguro. Importante observar que 93% dos 

entrevistados declararam já ter sofrido algum tipo de acidente doméstico e que o tipo mais 

comum deste tipo de acidente é a queda (52%) como mostra o Gráfico 06. Vale ressaltar 

que os cortes com tesouras e facas vieram logo após as quedas correspondendo a 19% dos 

acidentes domésticos, isso devido a maioria dos entrevistados afirmar que ajudam seus 

familiares na cozinha. 

Gráfico 06: tipos de acidentes domésticos mais prevalentes. 
 

 

Fonte: Autora 

 

 

Quando questionados sobre considerar sua casa adequada às suas atividades diária, 

56% afirmou considerar a sua casa adequada, enquanto apenas 5% considerou muito 

inadequada. Este resultado, a partir de relato dos próprios participantes do estudo, pode ser 

explicado devido ao fato de a maioria gostar do ambiente em que vive e não ter uma 

expectativa de que possa melhorar. 

“Eu gosto da minha casa porque tenho colegas que não tem casa e moram com um 

monte de gente (os avós, com os tios)... eu gosto porque tenho a minha casa que moro com 

meus pais. Eu sei que eles não tem dinheiro pra comprar outra então eu gosto dessa.” 

P.F.S., 16 anos. 

Um outro questionamento indaga se o entrevistado sente facilidade no acesso da sua 

casa à sua escola, e 69% afirmou sentir muita dificuldade, seguido de 27% que afirmou 

sentir facilidade e nenhum afirmou sentir muita facilidade. Estes dados se exprimem devido 

a grande maioria fazer uso de transporte público para o deslocamento da casa para escola. 

ACIDENTES DOMÉSTICOS 

Quedas 

Queimaduras 

Choque Elétrico 

Cortes 
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Os que afirmaram sentir facilidade são os que pagam um transporte escolar ou que 

familiares levam em veículos próprios. 

O último questionamento se refere ao fato de algum dos entrevistados fariam 

alguma modificação na sua residência e de maneira surpreendentemente, 68% afirmou que 

faria modificação para tornar sua casa mais bonita e nenhum modificaria para ter mais 

segurança contra acidentes domésticos como mostra o gráfico 07. 

Gráfico 07: Modificações que seriam feitas nas residências de acordo com os 

entrevistados. 
 

 

Fonte: Autora 

 
 

Discussão dos resultados e contribuição para a pesquisa 

 

 

Analisando os dados, observa-se um quadro bastante favorável quanto ao grau de 

satisfação às condições de moradia dos frequentadores da APAE entrevistados no estudo 

com 87% dos questionados afirmando não apresentar dificuldade para se locomover e 65% 

afirmando realizar suas atividades diárias sem dificuldades. As questões referentes à 

segurança tiveram uma cotação semelhante, pois espantosamente 96% dos entrevistados 

afirmou sentir segurança em suas residências. Em contrapartida, nas visitas realizadas as 

residências foi observado que na maioria das casas apresentavam-se riscos significativos 

como ligações elétricas deficientes “gambiarras” e presença de tapetes. Dessa forma, 

entende-se, a partir destes dados coletados, que esses pontos abordados não são vistos pelos 

participantes do estudo como sendo barreiras com potencial para causar acidentes. As 

Figuras 03, 04, 05 e 06 mostram estas várias situações encontradas nas casas visitadas: 

Modificações na casa 

Ter mais segurança contra 
acidentes domésticos 

Facilitar o uso dos móveis e 
aparelhos domésticos 

Deixá-la mais flexível e espaçosa 
para melhorar a sua locomoção 

Para tornar sua casa mais bonita 

Não faria nenhuma modificação 
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Figura  03  - Tapete 1 Figura 04 - Tapete 2 
 

 
 

Fonte:  a autora, 2015. Fonte: a autora, 2015. 

 

Figura 05 - Instalações  inadequadas 1 Figura 06 - Instalações inadequadas 2 
 

 
 

 

 
Fonte:  a autora, 2015. Fonte: a autora, 2015. 
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É relevante abordar questões pertinentes ao banheiro das residências, pois embora 

82% dos entrevistados afirmarem que sentem facilidade ao usar o banheiro, nenhum destes 

cômodos, nas residências visitadas, foram encontrados de forma adequada e esperada para 

pessoas com deficiência física e intelectual. Esse é um dos fatores que contribuem para a 

ocorrência de acidentes, juntando-se as quedas por piso molhado e escorregadio, presença 

de água, sabonetes e tapetes que também favorecem a ocorrência desses acidentes. Mas, 

apesar de 54% dos acidentes terem ocorrido no banheiro, este fato é negligenciado 

aumentando as chances de incidência de outros acidentes. As Figuras 07, 08, 09 e 10 

mostram alguns banheiros pertencentes às residências dos participantes do estudo: 

 
Figura  07  - Banheiro 1 Figura 08 - Banheiro 2 

 

 

Fonte:  a autora, 2015. Fonte: a autora, 2015. 



69 
 

 

Figura  09  - Banheiro 3 Figura 10 - Banheiro 4 

 

 
Fonte:  a autora, 2015. Fonte: a autora, 2015. 

 

Em relação aos tipos de acidentes com os participantes da pesquisa, as quedas 

prevalecem com 52% dos casos. De acordo com Dillon (2001) só entre os anos de 1996 e 

1998, o Brasil apresentou um número alarmante de pelo menos 4000 mortes causadas por 

quedas. Estima-se ainda, continua o autor, que tais números poderiam chegar até a margem 

dos 7000 casos fatais. Dessa forma, mesmo havendo pouca percepção do perigo, 

adequações devem ser feitas visando diminuir essa estatística. 

Observa-se que quando questionados sobre o motivo pelo qual fariam 

modificações em suas residências, 68% optou por tornar a casa mais bonita. É fato que uma 

casa adequada às necessidades pressupõe mais segurança, autonomia e liberdade para o 

morador, e mesmo assim essas opções não foram as mais escolhidas. Inesperadamente, os 

participantes que residiam nas casas menores e mais simples, foram justamente a parcela 

que afirmou que não tornaria a casa mais bonita e sim mais espaçosa. 

“Não queria que minha casa fosse mais bonita, pois a minha mãe sabe cuidar e deixar ela 

bonita. O meu sonho é ter uma casa com dois quartos, um pra mim e outro para minha 
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mãe e meu padrasto.” F.R.G., 23 anos, diagnosticado com deficiência intelectual, aluno da 

APAE. 

 

Recomendações 

 

 

As recomendações decorrentes do resultado da pesquisa foram inseridas em uma 

tabela que traça diretrizes a partir da NBR905/2004 para projetos visando acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. As necessidades humanas são 

diferenciadas, estando atreladas a vários fatores como hábitos de vida, experiências, 

formação e limitações físicas. Dessa forma, as pessoas são únicas e devem ser tratadas de 

forma específica. Assim, na concepção de um projeto que vise o conforto, qualidade de  

vida e acessibilidade, os fatos geradores que determinam as resoluções de projeto devem 

levar em consideração as necessidades e desejos do usuário. 

Portanto, falar de residências acessíveis é algo muito particular, pois como o 

ambiente será utilizado exclusivamente por uma pessoa, a Norma de Acessibilidade não 

precisa ser seguida a risca, mesmo sabendo que ela é condição inicial, deve-se pensar em 

parâmetros ergonômicos e que o ambiente seja projetado conforme as medidas 

antropométricas da pessoa com deficiência em questão. 

Para facilitar, dividimos as recomendações por ambientes, começando pelas áreas  

de circulação, dormitório, passando pela cozinha, banheiros e área de serviço, além de dicas 

gerais, para todos os ambientes. 

 

Área de circulação 

 

 

Estas áreas de circulação devem ser largas e desimpedidas, por exemplo, os 

corredores. Em residências, a largura a ser utilizada dependerá de quanto espaço se tem 

disponível, porém para garantir um maior grau de independência deve ser respeitado 

sempre o dimensionamento mínimo de 0,90m. A figura 11 demonstra o dimensionamento 

adequado: 
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Figura 11 - Dimensionamento adequado para áreas de circulação. 
 

Fonte: ABNT – NBR 9050/04 

 

Alguns componentes encontrados nas áreas de circulação merecem uma atenção, como: 

 

1. Espaço para manobra da cadeira de rodas: É aconselhável um espaço de diâmetro 

de 1,50m, para um giro de 360º, que é o giro completo dentro do ambiente. 

2. Portas: As portas devem ter a largura mínima de 0,80m livre, ou seja, medida 

referente à parte interna entre os batentes. As maçanetas devem ser tipo alavanca, 

instaladas a uma altura entre 0,90m e 1,10m. 

3. Janelas: As janelas devem possuir peitoril baixo, ou seja, a altura do chão até a janela 

quanto mais baixo, melhor o deficiente poderá apreciar a paisagem, mesmo sentado. 

Os puxadores devem ser mais baixos, entre 0,60m e 1,20m, ao alcance das mãos. 

4. Tomadas e interruptores: As tomadas não devem ser muito baixas. Devem ser 

instaladas a uma altura entre 0,40m e 1,00m. Já os interruptores podem ser instalados a 

uma altura de 1,00m, ao alcance de todos. As campainhas e alarmes podem seguir a 

mesma altura dos interruptores. 
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RESIDÊNCIAS VISITADAS RECOMENDAÇÕES 

Figura 12 - Espaço para manobra com a 

cadeira de rodas 

Figura 13 - Espaço para manobra com 

a cadeira de rodas 
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Fonte:  a autora, 2015. Fonte: a autora, 2015. 

Figura 14 - Portas Figura 15 – Portas 

 

Fonte: a autora, 2015. 

 

Figura 16 - Janelas 

 

Fonte: a autora, 2015. 

 

Figura 17 - Janelas 
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Figura 18 - Tomadas  e interruptores Figura 19 - Tomadas e interruptores 
 

 

 

 

 

 

Fonte:  a autora, 2015. Fonte: a autora, 2015. 

 

 

Dormitórios 

 

 

A Norma NBR 9050/2004, que é um dos parâmetros que seguimos como padrão, não 

fala de residências, mas fala de “quarto de hotel”. Então, a partir das referências dadas para 

quartos de hotéis acessíveis, podemos adotar algumas medidas básicas para um dormitório, 

levando em consideração também parâmetros como a percepção ambiental e os critérios de 

conforto ambiental. Desta forma, a circulação entre os móveis, como a largura entre a cama e o 

guarda-roupa ou a parede, deve ser considerada pelo menos 0,90m, como mostra a figura 20 a 

seguir. 
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Figura 20 - Recomendações para dormitórios 
 
 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050/04 

 

Não é aconselhável ter móveis espalhados pelo caminho, nem sapatos que impedem a 

circulação. Armários com portas de correr ocupam menos espaço e são mais funcionais. Os 

cabides devem estar com altura no máximo de 1,20m. Em relação a altura da cama, já com o 

colchão, dever ser de 0,46m, que é aproximadamente a altura do assento da cadeira de rodas. 

Isso facilita a transferência. As cores influenciam em todos os cômodos de uma residência, 

porém em estudos realizados no Centro de Sono de Edimburgo, na Escócia, cores claras, 

principalmente nos tons de azul, verde e amarelos, proporcionam um maior relaxamento 

contribuindo para uma boa noite de sono. Apesar de o item cor não ter sido incluído no 

questionário, alguns alunos e frequentadores da APAE afirmaram não gostar dos seus quartos 

por serem escuros. 

 

.3 Cozinha 

 

 

Para facilitar o acesso, a pia e o fogão podem estar sobre bancadas. Para a pia, basta não 

instalar gabinete embaixo, e para o fogão, pode instalar um modelo de bancada, também sem 

gabinete embaixo, conforme mostra a figura 21. 



76 
 

 

Figura 21 - Recomendações para cozinhas 
 

 
 

 
 

Fonte: ABNT – NBR 9050/04 

 

 

A altura da bancada deve ser entre 0,80m e 0,85m. A torneira da pia deve 

preferencialmente ser tipo alavanca. A mesa da cozinha deve ter altura entre 0,75m e 0,90m. 

Os armários de parede devem estar o mais baixo possível, respeitando o limite de alcance das 

mãos, e com os puxadores sempre na parte mais baixa, o que irá reduzir as chances de 

ocorrência de acidentes domésticos. 

 

Banheiro 

 

 

O dimensionamento mínimo do banheiro deve prever um giro completo de 360º, ou  

seja, internamente deve-se projetar um círculo de 1,50m de diâmetro, garantindo uma maior 

independência aos usuários. A medida especificada em norma é de no mínimo 1,50m x 1,70m 

somente para vaso sanitário. Mas nas residências, onde o banheiro é completo (com vaso 

sanitário, lavatório e chuveiro) o banheiro deve ser maior, respeitando os espaços necessários e 

alturas corretas. 

Ao lado do vaso sanitário, deve deixar uma área de transferência de 0,80m x 1,20m, 

lateral, perpendicular ou diagonal, conforme a figura 22. 
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Figura 22 - Área de transferência para vaso sanitário 
 

 
 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050/04 

 

As barras de apoio auxiliam a transferência da cadeira para o vaso sanitário e vice- 

versa. O comprimento mínimo de cada barra é de 0,80m e devem ser instaladas a 0,75m de 

altura do piso acabo. No vaso sanitário, deve ter uma barra de apoio horizontal na lateral e uma 

atrás do vaso, de acordo com a figura 23. Porém, se o espaço para transferência for apenas 

frontal, então deve ter uma barra de apoio horizontal em pelo menos uma lateral do vaso 

sanitário, fixa ou articulada. 

Figura 23 - Recomendação de barra para apoio no vaso sanitário. 
 

Fonte: ABNT – NBR 9050/04 
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A altura máxima para o vaso sanitário é de 0,46m, que é aproximadamente a altura do 

assento da cadeira de rodas. Isso facilita a transferência. Em caso de reforma, se houver a 

necessidade de reaproveitamento do vaso sanitário existente, e este for mais baixo que a altura 

mínima exigida, você pode construir uma base de concreto para completar essa altura, 

colocando o vaso sanitário em cima, como na figura 24. 

Figura 24 - Recomendação de base de concreto para complementar a altura do vaso 

sanitário tornando-o mais acessível. 
 

Fonte: ABNT – NBR 9050/04 
 

Ao lado do vaso sanitário, é recomendável instalar uma ducha higiênica. É 

recomendável também, instalar um dispositivo de sinalização de emergência ou campainha, ao 

lado do vaso sanitário e do boxe, a uma altura de 0,40m do piso acabado, para acionar no caso 

de queda, solicitando ajuda. 

A área de transferência para o boxe do chuveiro deve ser externa, permitindo uma 

aproximação paralela. Se houver porta no boxe, esta deve ser de material resistente a impacto e 

não interferir na área de transferência. Internamente, o boxe do chuveiro deve ter no mínimo 

0,90m x 0,95m. 

No boxe do chuveiro deve possuir um banco, para auxiliar no banho. Pode ser fixado na 

parede ou articulado (que ‘recolhe’ na parede, ganhando espaço). Ou pode ser um banco 

removível, desde que seja bastante resistente. As barras de apoio auxiliam a transferência da 

cadeira para o boxe e proporcionam maior segurança durante o banho. Devem ser instaladas 

barras verticais e horizontais ou em “L”, a uma altura de 0,75m do piso acabado, com 

comprimento de 0,70m, como demonstrado na figura 25. 
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Figura 25 - Recomendação de barras verticais e horizontais para boxe 
 

 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050/04 

 

Os lavatórios devem ser suspensos, não podendo ter colunas até o piso ou gabinetes. O 

sifão e a tubulação devem ser protegidos, por exemplo, por coluna suspensa. A torneira deve 

ser do tipo alavanca. Os acessórios do banheiro devem estar localizados entre 0,80m e 1,20m  

de altura, por exemplo, toalheiros e saboneteiras. O espelho deve ter uma inclinação de 10º em 

relação a parede, e suas alturas. Assim, mesmo sentada, a pessoa consegue se enxergar por 

inteiro, como pode ser observado na figura 26. 

Figura 26 - Recomendação de altura do espelho do banheiro. 
 

 
Fonte: ABNT – NBR 9050/200 

 

 

 

 

 Informações Gerais 

 
Sabe-se que a maioria dos familiares dos alunos e pacientes da APAE-Petrolina, são  de 
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baixa renda o que torna as modificações estruturais das residências praticamente inviáveis. 

Porém, existem outros tipos de modificações que irão contribuir para a autonomia nas 

atividades de vida diária e que contribuirão para prevenção e redução dos acidentes  

domésticos, como demonstra a tabela 03. 

Tabela 03: Recomendações para ganho de autonomia e prevenção de acidentes 

domésticos. 
 

 RECOMENDAÇÕES 

TAPETES Deve-se evitar o uso de tapetes. Mas se 
houver, devem ser antiderrapante. 

PUXADORES DE ARMÁRIOS Os puxadores devem ser instalados na 
parte inferior dos armários altos, e nos 

armários baixos, devem ser instalados na 

parte superior. 

ELETRICIDADE Manter os fios de aparelhos 
eletroeletrônicos presos e recolhidos, com 

dimensões apenas para alcançar as 

tomadas. 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA Os telefones da residência devem está em 
local apropriado e ao alcance de todos e 

números de telefones de emergência 

devem ser anotados em lugares de fácil 

acesso. 

DISPOSIÇÃO DOS MÓVEIS Devem permitir espaço para poder andar 
de um lado para o outro sem obstáculos 

Fonte: Tabela desenvolvida como produto da dissertação de mestrado do departamento de design da UFPE, com 
base na pesquisa realizada. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Uma sociedade acessível contribui para melhorar a qualidade de vida e bem estar de 

todos os cidadãos, principalmente das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. 

Assim, as adaptações ou novas edificações, produtos ou ambientes devem ser concebidos do 

ponto de vista do design universal, possibilitando que tudo possa ser utilizado por todos. 

Essa acessibilidade, no que se refere principalmente às pessoas com deficiência, deve 

partir das suas residências, tornando o ambiente seguro e utilizável, permitindo que o deficiente 

realize suas atividades da vida diária de maneira independente e autônoma. Pois garantir uma 

plena acessibilidade é um aspecto essencial para a qualidade de vida de todos os cidadãos. 

Quando o termo deficiência começou a ser utilizado, aplicava-se apenas em relação ao 

ambiente construído e se referia apenas às barreiras arquitetônicas encontradas nas edificações, 

sendo frequentemente igualada à “eliminação de barreiras”. Não há como negar que as cidades 

e as edificações eram vistas como lugares perigosos, cheios de armadilhas e obstáculos a serem 

enfrentados, que exigiam enormes doses de disposição e paciência diárias, causando uma 

inevitável e negativa sensação de impotência e impossibilidade aos usuários. 

O objetivo proposto na presente pesquisa que consistia em gerar recomendações e 

adequações do ambiente residencial dos alunos e pacientes da APAE a partir das suas 

percepções e de observações sistemáticas do pesquisador, foi alcançado pela aplicação dos 

questionários e registros das residências, os quais revelaram, por parte dos entrevistados, uma 

imensa vontade em viver em sociedade e de forma autônoma e desempenhando as suas tarefas 

de forma independente. Por outro lado, a pesquisa revelou na amostra estudada uma baixa 

consciência perceptiva com relação à adaptação da residência às suas limitações. 

São poucas as questões sobre acidentes domésticos envolvendo as pessoas com 

deficiência. Na literatura não há registros científicos voltados para essa área, porém com a 

realização do estudo, foi evidenciado que as quedas correspondem a mais de 50% dos casos de 

acidentes domésticos envolvendo as pessoas com deficiência física e intelectual leve,  

ocorrendo com maior frequência nos banheiros devido a ausência de adequações projetuais  

para ambientes destinados a pessoas com deficiência. 

Como resultado da pesquisa, percebe-se que, em sua maioria, os deficientes físicos e 

deficientes intelectuais entrevistados, encontram-se parcialmente integrados em seus ambientes 

domésticos, sentindo-se acolhidos e seguros, descartando a possibilidade de uma adequação da 

sua residência. Quando levado em consideração a opinião dos entrevistados, essa não  

percepção da necessidade de uma adequação parte, muitas vezes, por questões de costume. Por 
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outro lado, mesmo os familiares percebendo essa necessidade de adequação, não realizam as 

modificações necessárias devido questões financeiras, pois mais de 90% possuem baixa renda. 

Porém, todos devem ser conscientizados que a adequação ambiental é uma questão de 

segurança física e qualidade de vida, e por isso se faz necessária a sua implementação como 

prevenção de acidentes. 

O que norteou o presente estudo foi o sentido da percepção, processo fisiológico, físico 

e neurológico pelo qual o indivíduo interpreta estímulos sensoriais. O histórico de vida 

contribui para delinear a forma pela qual a pessoa responde e interpreta os estímulos à sua 

volta. Assim, a questão da percepção em pessoas com comprometimento físico e/ou intelectual 

é complexa, pois envolve uma história de vida com dificuldades, superações rejeições, 

lentificações, dificuldades a responder novos estímulos, e tudo isso torna o advento da 

mudança um fato desestruturador, que se trata de uma quebra de referencial daquilo que lhe é 

conhecido e acostumado e para aprender a lidar com algo novo. 

Foi perceptível durante a pesquisa o quanto o deficiente físico e o deficiente intelectual 

sentem-se felizes quando capazes de conduzir sozinhos determinadas atividades de forma 

independente. Essa capacidade concorre para o sentimento de que ele é útil e que suas ações 

possuem validade. Um dos entrevistados fez o seguinte comentário: 

“gosto quando estou na escola (APAE) porque lá consigo me deslocar sozinho (na 

cadeira), quando chego em casa dependo da minha irmã para tudo pois minha cadeira não 

passa da sala”. 

Infelizmente, apesar do prazer sentido na forma autônoma de conduzir a sua vida, a 

maioria dos deficientes que participaram do estudo não consegue perceber a importância da 

adequação ambiental às suas condições físicas, podendo este fator ser justificado pela 

resiliência e pelo fato de acharem que eles que devem se adaptar ao ambiente. 

A hipótese levantada na pesquisa de que pessoas com deficiência física e intelectual não 

conseguem perceber que os equipamentos e mobiliário das suas residências, são distribuídos de 

maneira inadequada, não sendo condizentes com as suas necessidades físicas, tende para uma 

confirmação através das respostas relacionadas ao nível de satisfação de adequação das 

moradias. 

Com os resultados obtidos na pesquisa, observou-se que a maioria (79%) das pessoas 

com deficiência física e intelectual leve considera a sua residência adequada às atividades da 

vida diária. Com essa percepção, não vislumbram a necessidade de adaptações na residência e 

passam a se adaptarem aos espaços e equipamentos os quais se relacionam no dia-a-dia, 

ocasionando lesões corporais, redução das suas atividades diárias e se posicionando de forma 
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suscetível a acidentes domésticos. A pesquisa revelou que 94% dos entrevistados sofreram 

acidentes em suas casas. 

Tanto as soluções de adequação dos espaços residenciais como a percepção da 

inadequação são fatores muito complexos, principalmente quando relacionados às pessoas com 

deficiência. É preciso que os projetistas considerem que essas pessoas com deficiência muitas 

vezes não conseguem perceber as barreiras domésticas que se impõem perante ele, em outras 

situações já se encontram acomodados, o que foi possível verificar na pesquisa. Deve-se, pois, 

remover barreiras a partir da criação do projeto, utilizando-se os princípios do Design 

Universal, minimizando os custos posteriores com adaptações e contribuindo para a qualidade 

de vida das pessoas com deficiência, pois as adaptações serão feitas de forma gradativa. 

Quando os critérios do Design Universal são adotados na concepção dos espaços 

residenciais, o ambiente torna-se acessível, o que possibilita a inclusão e, consequentemente, a 

utilização do ambiente por qualquer tipo de usuário, garantindo às pessoas com deficiências,  

sua autonomia e independência na realização das atividades diárias. 

As questões norteadoras que fundamentaram a pesquisa revelaram que existe um vasto 

campo para o desenvolvimento de trabalhos científicos na área da ergonomia com foco na 

percepção do usuário com deficiência, na forma como o estado físico, mental e principalmente 

o psicológico dos deficientes influencia o seu ambiente doméstico. As limitações funcionais, a 

lentificação nas tomadas de decisões como também os aspectos relacionados com a afetividade 

desenvolvida pelo ambiente podem influenciar e orientar as adequações projetuais. Essa área  

de interseção entre as áreas de saúde e a ergonomia, no âmbito desse universo, é uma área que 

merece ser bastante explorada. 

A deficiência física é vista como uma desvantagem, resultante de um comprometimento 

ou de uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho motor. Já o deficiente intelectual 

apresenta o funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, com 

limitações associadas a duas ou mais áreas de conduta adaptativa ou da capacidade do 

indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. Por isso, é complicado 

trabalhar com pessoas que apresentam esses comprometimentos. Uma das dificuldades da 

pesquisa consistiu na aplicação dos questionários, pois alguns sentiam-se inseguros nas 

respostas, outros porque não queriam demonstrar que apresentavam determinadas limitações. 

Houve também casos em que os familiares não aceitavam abrir as portas das suas casas para os 

registros, por vergonha de ser humilde ou temendo algum tipo de repreensão. Por outro lado, 

vários entrevistados ficaram muito felizes em participar do estudo, e juntamente com os seus 

familiares fizeram o possível para colaborar com o andamento da pesquisa, acolhendo de forma 
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calorosa em suas residências. 

O resultado da pesquisa foi bastante enriquecedor no sentido de voltar o olhar para essa 

parte da população no âmbito da sua percepção, conhecer os seus anseios, estudar como as 

barreiras arquitetônicas podem causar perturbações no ambiente doméstico e, a partir dessas 

constatações, realizar orientações fundamentadas aos próprios usuários visando à melhoria da 

qualidade de vida e a segurança das pessoas com deficiência. 

A pesquisa retratou que a matéria percepção de pessoas com deficiência e acidentes 

domésticos envolvendo a pessoa com deficiência não foi ainda bem discutida na comunidade 

científica. Os trabalhos pesquisados nesta matéria são na sua grande maioria na área de saúde, 

onde existem diversos trabalho sobre as limitações das pessoas com deficiência física e 

intelectual, suas causas, tipos, comprometimentos e legislação destinada a essa parte da 

população. Há também um grande acervo sobre acidentes domésticos envolvendo idosos e 

crianças. O campo da ergonomia que se relaciona à acessibilidade em residências e aos 

acidentes domésticos envolvendo pessoas com deficiência merece estudos mais aprofundados e 

é uma área que encontra-se aberta para novas investigações. 

Os panfletos confeccionados serão distribuídos para os alunos, pais e frequentadores da 

APAE, durante a semana da pessoa com deficiência, nos dias 21 a 28 de agosto de 2015, no 

município de Petrolina, onde ocorrerão diversas atividades educativas como palestras e 

orientações sobre os assuntos abordados na presente pesquisa. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 01 

Entrevista 01 – Familiar responsável – dados referentes à pessoa com deficiência 
 

 

 

Nome:     

Data  de  Nascimento:  /  /  Sexo:  

Diagnóstico:      

Escolaridade:         

 
 

Nome do Responsável:_    

Telefone:  

Endereço:  

Renda Familiar:      

 
 

Quantas pessoas residem na casa? 
 

 

 

Quantidade de cômodos na casa? 

Sala:  

Quartos:  

Cozinha:  

Banheiro:   
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APÊNDICE 02 

 

Entrevista 02 – Percepção da pessoa com deficiência, em relação à sua residência 

01 - Na sua casa, sente facilidade para circular e se locomover? 

( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
2 - Na sua casa, sente facilidade no uso do banheiro? 

 
( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
3 - Na sua casa, sente facilidade no uso da cozinha? 

 

( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
04- Na sua casa, sente facilidade no uso da sala? 

 
( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
5 - Na sua casa, sente facilidade no uso do mobiliário? 

 

( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
6 - Na sua casa, sente facilidade no uso das portas e janelas? 

 
( ) Sinto muita dificuldade. ( ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
7 - Na sua casa, você se sente seguro em relação a acidentes e quedas? 
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( ) Sinto muita insegurança. 

(  ) Sinto insegurança. 

(  )Sinto segurança. 

(  )Sinto muita segurança. 

 
8 – Na sua casa, você consegue realizar suas atividades de vida diária? 

 

( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
9 - Considera sua casa adequada às suas atividades diárias? 

 

( ) Muito inadequada. 

(  ) Inadequada. 

( )Muito adequada 

( )Adequada. 

 
10- Sente facilidade no acesso da sua casa à sua escola? 

 

( ) Sinto muita dificuldade. 

(  ) Sinto dificuldade. 

(  )Sinto facilidade. 

(  )Sinto muita facilidade. 

 
11 - Já sofreu algum acidente em casa?  (  ) Sim  (   ) Não 

Onde: 

a. Banheiro b. Quarto c. Cozinha d. Sala 
e. Outro:   

 

12- Tipo de Acidente: 

a. Queda b. Queimadura c. Choque Elétrico d. Outro Acidente 
:   

 

13- Você faria alguma modificação na sua casa para: 

a- Ter mais segurança contra acidentes domésticos. b- Facilitar o uso dos móveis e 
aparelhos domésticos. 

c- Deixá-la mais flexível e espaçosa para melhorar a sua locomoção. d- Para tornar sua 
casa mais bonita. 

e- Não faria nenhuma modificação. f- Por outros motivos. Especifique: 
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APÊNDICE 3 
 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 

Por este termo de responsabilidade, eu, Denyse Brito Nunes, abaixo assinada, pesquisadora do 

projeto “Recomendações de adequação dos espaços domiciliares: Acessibilidade Residencial 

influenciando no ganho de autonomia dos alunos da APAE, Petrolina-PE”, assumo cumprir 

fielmente as diretrizes regulamentadoras emanadas da resolução nº 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde e suas complementares, visando a assegurar os direitos e deveres que dizem 

respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

 

 

 

Reafirmo, igualmente, minha responsabilidade indelegável e intransferível, mantendo em 

arquivo todas as informações inerentes a presente pesquisa, respeitando a confidencialidade e o 

sigilo das fichas correspondentes a cada sujeito incluído na pesquisa, por um período de cinco 

anos após o término do estudo. Informarei e apresentarei, sempre que solicitado pelo Comitê de 

Ética, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, pela instituição onde está sendo realizado 

o estudo, relatório sobre o andamento da pesquisa, comunicando ao Comitê de Ética qualquer 

eventual modificação proposta no supracitado projeto. 

 

Recife,  /  /_   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Departamento de Pós-Graduação em Ergonomia 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “Recomendações de 
adequação dos espaços domiciliares: Acessibilidade Residencial influenciando no ganho de autonomia 
dos alunos da APAE, Petrolina-PE”, que está sob a responsabilidade da pesquisadora Denyse Brito 
Nunes, residente à rua da Canafistula nº 115, Areia Branca, Petrolina –PE, CEP: 56330-035, tendo 
como telefone para contato (inclusive ligações a cobrar), o número (87) 9655-8777, e-mail 
ft.denysebrito@hotmail.com e está sob a orientação da professora Dra. Laura Bezerra Martins que 
possui como telefone para contato (81) 99599409, e-mail bmartins.laura@gmail.com. 

 

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não entenda. Caso haja 
alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que o/a senhor/a esteja bem 
esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, 
caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em 
duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a) não 
será penalizado (a) de forma alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o 
consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

O objetivo da pesquisa é gerar recomendações para projetos e adequações de espaços residenciais, a 
partir de observações feitas pelo pesquisador e da análise da percepção de alunos e pacientes da APAE, 
Petrolina PE, visando a prevenção e redução dos riscos de acidentes e a aquisição da autonomia. 

 

A pesquisa tem como tipologia, a Pesquisa Diagnóstico, ou seja, buscar todas as informações 
necessárias em bibliografias já existentes para estabelecer bases teóricas suficientes para 
desenvolvimento de pesquisa e conclusão do estudo. Ainda se caracteriza por ser um estudo transversal 
em que todos os dados serão coletados num único momento. Será aplicado dois tipos de entrevistas. 
Uma entrevista será aplicada a um familiar da pessoa com deficiência e abordará questões sócio- 
culturais e econômicas. Já a segunda entrevista será aplicada à pessoa com deficiência e apresentará 
questionamentos de caráter físico, como a disposição e o desconforto durante e após o desempenho das 
atividades da vida diária (AVDs). 

Também contará como técnica metodológica a Observação Sistemática que será uma técnica planejada, 
registrada e ligada ao contexto de levantamento que está sendo realizado, ou seja, a interação e grau de 
autonomia da pessoa com deficiência em sua residência. 

 
 

É importante ressaltar que a pesquisa apresenta risco mínimo relativo, considerando-se o possível 
constrangimento no momento da realização das entrevistas. Porém, seus resultados, em longo prazo, 
trarão benefícios na melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, uma vez que poderá 
contribuir de forma positiva para os questionamentos relativos a diminuição da autonomia e aumento 
dos acidentes domiciliares envolvendo pessoas com deficiência. 

mailto:ft.denysebrito@hotmail.com
mailto:bmartins.laura@gmail.com


99 
 

 

 

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou 
publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo 
estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa 
(entrevistas, fotos e filmagens), ficarão armazenados em (computador pessoal), sob a responsabilidade 
da pesquisadora Denyse Brito Nunes no endereço acima informado, pelo período de 5 anos. 

 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas 
para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores (ressarcimento de transporte e 
alimentação). Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes 
da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Em caso de dúvidas 
relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - 
Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

 

Denyse Brito Nunes – pesquisadora 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 
Eu,  ,   CPF  , abaixo assinado, após a 
leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter 
esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo 
“Recomendações de adequação dos espaços domiciliares: Acessibilidade Residencial influenciando no 
ganho de autonomia dos alunos da APAE, Petrolina-PE”, como voluntário (a). 

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que 
isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu companhamento/ assistência/tratamento). 

 

Local e data:      
 

Assinatura do participante:    
 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do 
voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 



100 
 

 

ANEXO 2 
 

Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

Departamento de Pós-Graduação em Ergonomia 
 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MENORES DE 12 a 18 ANOS - Resolução 466/12) 

 

OBS: Este Termo de Assentimento do menor de 12 a 18 anos não elimina a necessidade da elaboração 
de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que deve ser assinado pelo responsável ou 
representante legal do menor. 

 

Convidamos você, após autorização dos seus pais [ou dos responsáveis legais] para participar como 

voluntário (a) da pesquisa: “Recomendações de adequação dos espaços domiciliares: Acessibilidade 

Residencial influenciando no ganho de autonomia dos alunos da APAE, Petrolina-PE”. Esta pesquisa é 

da responsabilidade da pesquisadora Denyse Brito Nunes, residente à rua da Canafistula nº 115, Areia 

Branca, Petrolina –PE, CEP: 56330-035, tendo como telefone para contato (inclusive ligações a cobrar), 

o número (87) 9655-8777, e-mail ft.denysebrito@hotmail.com e está sob a orientação da professora  

Dra. Laura Bezerra Martins que possui como telefone para contato (81) 99599409, e-mail 

bmartins.laura@gmail.com. 

 

Este Termo de Consentimento pode conter informações que você entenda. Caso haja alguma dúvida, 

pergunte à pessoa que está lhe entrevistando para que esteja bem esclarecido (a) sobre sua participação 

na pesquisa. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer pagamento para participar. Você será 

esclarecido(a) sobre qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. Após ler as 

informações a seguir, caso aceite participar do estudo, assine ao final deste documento, que está  em 

duas vias. Uma delas é para ser entregue aos seus pais para guardar e a outra é do pesquisador 

responsável. Caso não aceite participar, não haverá nenhum problema se desistir, é um direito seu. Para 

participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um Termo de Consentimento, 

podendo retirar esse consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento, sem  

nenhum prejuízo. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

O objetivo da pesquisa é gerar recomendações para projetos e adequações de espaços residenciais, a 
partir de observações feitas pelo pesquisador e da análise da percepção de alunos e pacientes da APAE, 
Petrolina PE, visando a prevenção e redução dos riscos de acidentes e a aquisição da autonomia. 

 

A pesquisa tem como tipologia, a Pesquisa Diagnóstico, ou seja, buscar todas as informações 
necessárias em bibliografias já existentes para estabelecer bases teóricas suficientes para 
desenvolvimento de pesquisa e conclusão do estudo. Ainda se caracteriza por ser um estudo transversal 
em que todos os dados serão coletados num único momento. Será aplicado dois tipos de entrevistas. 
Uma entrevista será aplicada a um familiar da pessoa com deficiência e 
abordará questões sócio-culturais e econômicas. Já a segunda entrevista será aplicada à pessoa com 
deficiência e apresentará questionamentos de caráter físico, como a disposição e o desconforto durante e 
após o desempenho das atividades da vida diária (AVDs). 

Também contará como técnica metodológica a Observação Sistemática que será uma técnica planejada, 
registrada e ligada ao contexto de levantamento que está sendo realizado, ou seja, a interação e grau  de 

mailto:ft.denysebrito@hotmail.com
mailto:bmartins.laura@gmail.com


101 
 

 

autonomia da pessoa com deficiência em sua residência. 

É importante ressaltar que a pesquisa apresenta risco mínimo relativo, considerando-se o possível 
constrangimento no momento da realização das entrevistas. Porém, seus resultados, em longo prazo, 
trarão benefícios na melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, uma vez que poderá 
contribuir de forma positiva para os questionamentos relativos a diminuição da autonomia e aumento 
dos acidentes domiciliares envolvendo pessoas com deficiência. 

 
As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 
científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo,  
sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. Os dados coletados nesta pesquisa (entrevistas, fotos 
e filmagens), ficarão armazenados em (computador pessoal), sob a responsabilidade da pesquisadora 
Denyse Brito Nunes no endereço acima informado, pelo período de 5 anos. 

 

Nem você e nem seus pais [ou responsáveis legais] pagarão nada para você participar desta pesquisa. Se 
houver necessidade, as despesas para a sua participação e de seus pais serão assumidas ou ressarcidas 
pelos pesquisadores. Fica também garantida indenização em casos de danos, comprovadamente 
decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. Este 
documento passou pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da 
UFPE que está no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, 
Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 
 
 

Denyse Brito Nunes – pesquisadora 

 
ASSENTIMENTO DO MENOR DE IDADE EM PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO 

Eu,  , portador (a) do documento de Identidade 

  (se já tiver documento), abaixo assinado, concordo em participar   do estudo 
“Recomendações de adequação dos espaços domiciliares: Acessibilidade Residencial influenciando no 
ganho de autonomia dos alunos da APAE, Petrolina-PE”, como voluntário (a). Fui informado (a) e 
esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a pesquisa, o que vai ser feito, assim como os possíveis 
riscos e benefícios que podem acontecer com a minha participação. Foi-me garantido que posso 
desistir de participar a qualquer momento, sem que eu ou meus pais precise pagar nada. 

 

Local e data    
 

Assinatura do (da) menor :    
 

Presenciamos a solicitação de assentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do/a  
voluntário/a em participar. 02 testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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ANEXO 3 

 

Panfleto Educativo 
 
 


