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RESUMO 
 

A proporção de idosos na sociedade brasileira é crescente, e a busca pela qualidade de vida 

dessa população tem gerado preocupações com questões como as relacionadas à moradia. 

O novo arranjo familiar com menor suporte aos idosos e a falta de infraestrutura que atenda 

às alterações biológicas do envelhecimento são aspectos que determinam a procura cada 

vez maior por instituições de moradia coletivas, as ILPI’s (Instituições de Longa 

Permanência para Idosos). O objetivo desse estudo é avaliar o ambiente construído de 

ILPI’s privadas do Recife, sob a ótica da Ergonomia. Para tanto, empregou-se a Metodologia 

Ergonômica para o Ambiente Construído (MEAC) em duas instituições particulares da 

cidade do Recife. Por meio desse trabalho constatou-se que a relação dos usuários 

(residentes e funcionários) com o ambiente construído é determinada pelo nível de 

capacidade funcional e pelas oportunidades de envolvimento nas atividades da rotina das 

instituições. Os funcionários têm mais oportunidades de interação com o ambiente, mas a 

relação menos ativa ou inexistente dos idosos não impede que o ambiente construído 

repercuta na qualidade de vida dos residentes. Os atributos mais relevantes para as 

edificações de ILPI’s são os de instalações (acessibilidade, revestimentos, dimensões e 

funções condizentes com o perfil dos usuários e as tarefas realizadas nos espaços). 

Aspectos organizacionais e de conforto ambiental também mostraram-se relevantes. Ao 

analisar os parâmetros estabelecidos pelas normas vigentes, as percepções dos usuários e 

as observações realizadas, as edificações das ILPI’s pesquisadas não atendem às 

necessidades dos usuários, em especial dos idosos dependentes e/ou com disfunção 

sensorial e cognitiva, não apresentando um contínuo de apoio às dificuldades que podem 

surgir no envelhecimento. A inadequação das ILPI’s particulares é fato independente da 

mensalidade (em especial, no que diz respeito a infraestrutura) e estende-se a todos os 

atributos citados como importantes a esse tipo de serviço, o que revela ambientes 

ergonomicamente inadequados e sem condições satisfatórias de habilitabilidade e 

consequentemente de qualidade de vida do idosos. 

  

Palavras-chave: Instituição de Longa Permanência para Idosos; Ergonomia do Ambiente 

Construído; Ergonomia, idoso. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The proportion of elders in the Brazilian society is growing and the search for good life quality 

for this population has generated concerns linked with aspects like those related to the living. 

The new family arrangements, with less support for the elderly and the lack of infrastructure 

that attends to the biological alterations of aging, are aspects that determine the ever 

growing search for establishments of collective housing, as nursing homes. The goal of this 

study is to assess the built environment of private nursing homes in Recife, from the 

viewpoint of Ergonomics. To do so was employed the Ergonomic Methodology for 

Constructed Environment (EMCE) in two private nursing homes in the city of Recife. By 

means of this study, it was found that the relationship of the users (residents and staff) with 

the built environment is determined by the level of functional capacity and by the 

opportunities of involvement with the routine activities of the nursing homes. The staff has 

more opportunities to interact with the environment, but the less active or nonexistent 

relationship of the residents with their surrounding do not prevents the built environment to 

rebound in their life quality. The more relevant attributes to build the nursing homes are the 

ones regarding the facilities (accessibility, coatings, dimensions and functions consistent with 

the users’ profiles and the tasks undertaken in those spaces). Organizational aspects and 

environment comfort have also shown relevance. By analyzing the settled parameters by the 

current legal standards, the perception of the users and the observations achieved during the 

research, the nursing homes studied do not attend to the users’ necessities, in special those 

of the dependent elderly and/or sensory and cognitive dysfunction, not presenting a 

continuum support for the difficulties that may arise from aging. The inadequacy of the 

private nursing homes is a fact uncommitted of monthly pay (in special, with regards to the 

facilities) and broaden to all attributes mentioned as important to this kind of service, which 

revels ergonomically unsuitable environment and without satisfactory conditions to the 

housing and consequently the life quality of the elderly.  

 

Keywords: Nursing homes; Ergonomics in Build; Ergonomics; elderly. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Delimitação do Tema 

A Organização Mundial da Saúde classifica cronologicamente como idosos as 

pessoas com mais de 65 anos de idade em países desenvolvidos e com mais de 60 anos de 

idade em países em desenvolvimento (OMS, 2009). No Brasil, de acordo com a Lei no 

10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, é idoso o indivíduo com idade igual ou 

superior a 60 anos. 

A população com mais de 60 anos tem aumentado no mundo e a consciência dessa 

transformação demográfica tem suscitado estudos e a geração de políticas públicas para a 

garantia de qualidade de vida dessa parcela da sociedade. 

Nas últimas décadas, com a diminuição das taxas de natalidade e de mortalidade, o 

aumento da expectativa de vida trouxe essa mudança no perfil populacional. Fato que 

inicialmente ocorreu nos países desenvolvidos e atualmente é uma realidade mundial 

(NETTO, 2006; STUART-HAMILTON, 2002). 

A expectativa de vida do brasileiro em 2008 atingiu 72,7 anos, isso representa 27,2 

anos a mais em relação a 1940, onde a maioria dos idosos alcançava uma média de 45,5 de 

idade.  Em 2008, o índice de envelhecimento apontou para mudanças na estrutura etária da 

população brasileira. Para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos 

de 65 anos ou mais, em 2050, esse número chegará 172, 7 idosos. A projeção de idosos em 

2008 foi de 6,53% da população brasileira e em 2050 esse número atingirá 22,71% (IBGE, 

2008). Quanto a proporção de residentes de acordo com o município, dados mais recentes 

ainda não foram divulgados, mas em 2000, dentre as capitais brasileiras, Recife era a 

terceira maior, com um número de idosos de 9,4% da população (IBGE, 2000; PEREIRA, 

2003).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (2008), o envelhecimento é 

comumente encarado com pessimismo, sendo apenas sinônimo de problemas adicionais de 

saúde e socioeconômicos. Contudo, essa instituição defende que os idosos saudáveis 

deveriam ser vistos como um vínculo precioso, capaz de colaborar muito com sua família e 

sua comunidade. 

A participação do idoso na sociedade é valiosa tendo em vista a experiência em 

situações de vida e tarefas laborais. Além de que um idoso produtivo nas atividades laborais 
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é um cidadão economicamente ativo, não representando encargos financeiros para o 

Estado (SADOCK; SADOCK, 2007). 

Sendo considerado o idoso participativo aquele que é saudável, é preciso distinguí-lo 

dos demais. Do ponto de vista cronológico, a Organização das Nações Unidas (ONU) divide 

os idosos em três categorias: pré-idosos (55 a 64 anos), idosos jovens (65 a 79 anos) e 

idosos de idade avançada (com mais de 75 ou 80 anos) (IBGE, 2009). A OMS (2008), por 

sua vez, tem preocupação voltada especialmente para o idoso saudável, ou seja, aquele 

que é funcional, ou seja, cuja interação da sua condição de saúde com os fatores 

contextuais (pessoais e ambientais) não acarreta limitações nas suas atividades ou restrição 

na participação social 

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (BUCHALLA, 

2002) esclarece que as limitações nas atividades são as dificuldades que o indivíduo pode 

encontrar na execução das atividades, e a restrição na participação são problemas ao se 

envolver em situações de vida diária. Como exemplo, considerando os fatores pessoais do 

indivíduo idoso, aquele com dificuldade de levantar objetos (atividade) tem situações de vida 

prejudicadas, como a arrumação da casa e fazer compras do modo convencional, onde os 

produtos têm que ser levados ao carrinho e depois ao caixa.  

Assim, independente da condição funcional do idoso, seja ativo ou frágil, o relevante 

para sua participação em sociedade é a qualidade da interação com o ambiente em que 

está inserido. Ou seja, as capacidades e limitações impostas pela terceira idade interagindo 

com o ambiente pessoal, social e físico. 

As mudanças biopsicossociais decorrentes do envelhecimento podem determinar uma 

condição de saúde marcada por doenças crônicas e situações de vida que têm implicações 

emocionais e/ou funcionais que modificam a relação do idoso com seus contextos, incluindo 

o ambiental  (PERRACINI; FLÓ; GUERRA, 2009; RIBEIRO, 2004). 

Perracini (2006) refere que o ambiente tem papel fundamental no bem-estar e na 

qualidade de vida das pessoas. A autora define ambiente como “conjunto de atributos 

físicos, sensoriais, cognitivos, afetivos, espirituais, climáticos e funcionais que nos 

circundam no dia-a-dia e do qual fazemos parte” (p. 798). 

Nesse contexto, o planejamento e a adaptação do ambiente para idosos objetiva a 

otimização de competências para adaptação à velhice, proporcionando um senso de 

normalidade ou de invariância diante da descontinuidade experimentada por múltiplas 
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perdas pessoais associadas a disfunções comuns à idade avançada e doenças crônico-

degenerativas (PERRACINI, 2006; STENFELD, 1979).  

Dentre as mudanças pessoais, destacam-se o falecimento de parentes e amigos e a 

saída dos filhos de casa. Aliada a essas perdas destacam-se as alterações sensório-

motoras (diminuição de força muscular, da acuidade visual e auditiva, etc.), e percepto-

cognitivas (déficit de memória, de percepção figura-fundo, etc.) que têm impacto na 

funcionalidade e na realização de tarefas diárias em diferentes ambientes, dentre eles o de 

moradia (NERI, 2001; RIBEIRO, 2004). 

Lawton (1983), pioneiro no estudo da relação entre envelhecimento e ambiente, 

desenvolveu modelos teóricos com a finalidade de explicar essa relação, e em seus 

estudos, enfatizou que as preocupações primárias dos idosos estão relacionadas à 

manutenção do controle, da independência e da privacidade. 

Estudos atuais corroboram com essas preocupações e defendem a relevância da 

percepção de territorialidade, privacidade, identidade e ambiência, fenômenos subjetivos 

que existem no processo de habitar (PERRACINI, 2006).  

Ao conceituar esses fenômenos percebe-se que a territorialidade está ligada à 

demarcação de limites, o que pode ser feita de forma concreta ou simbólica. Faz parte 

desse processo a personalização do espaço e a demarcação do mesmo. A distinção entre 

os espaços está ligada ao conceito de privacidade, que propõem um processo de controle 

dos eventos interpessoais. E, por último, a ambiência que se trata de um conjunto de fatores 

necessários para tornar um ambiente agradável (MALARD, 1992). 

Ao projetar, o arquiteto deve considerar estes fenômenos, bem como as atividades 

que serão desenvolvidas naquele espaço. Boueri (2008) descreve a relevância do espaço 

ser projetado a partir dessa perspectiva, bem como Okamoto (2002), que corrobora esta 

ideia e descreve o impacto do ambiente no comportamento humano. 

Perracini (2006) refere que ao observar os ambientes de moradia, bem como outros, 

percebe-se que estes são projetados para adultos jovens, de altura mediana e sem 

nenhuma limitação funcional, o que significa que não é proporcionado um contínuo de apoio, 

ou seja, os ambientes não são adequados às crescentes necessidades ao longo do 

processo de envelhecimento. Tomasini (2005) coloca que a preocupação de projetar 

ambientes para usuários idosos ainda é ínfima, sendo tratada de forma muito superficial, 
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visto que as necessidades dos idosos muitas vezes são comparadas e reduzidas às dos 

portadores de deficiência.  

Desta forma, o desejo de escolher onde envelhecer, em especial naquela residência 

de quase uma vida, pode não ser atendido. E, diante desta condição, o internamento em 

instituições especializadas em idosos, as chamadas Instituições de Longa Permanência 

(ILPI) tornam-se uma opção, o que de acordo com Born e Boechat (2006) e Camarano e 

Pasinato (2004) tem sido uma realidade cada vez maior no Brasil e no mundo. 

As ILPI”s são definidas de acordo com a Agência de Vigilância Sanitária, ANVISA, 

como “instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, destinada 

a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte 

familiar, em condição de liberdade e dignidade e cidadania” (RDC no 283, 2005, p.1). 

Tais instituições surgiram historicamente para atender a pessoas em situação de 

pobreza, com problemas de saúde e sem suporte social. Devido ao seu histórico, as ILPI’s 

ainda são vistas como um lugar de abandono e solidão. No entanto, a legislação garante 

padrões de qualidade no atendimento a população idosa (BORN; BOECHAT, 2006). 

No que concerne a legislação atual, aspectos relacionados a habitação do idoso são 

regulamentados pela Lei 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso; Lei 8.842/94 que 

dispõe sobre a Política Nacional do idoso e, a Resolução da Diretoria do Colegiado (RDC no 

283, 2005) da ANVISA, que define especificamente os critérios mínimos de funcionamento e 

avaliação das ILPIs. 

 Yamamoto e Diogo (2002) referem que a grande maioria das ILPI’s não atendem a 

esses requisitos. Este é um fato preocupante, tendo em vista que no Brasil, de acordo com a 

Gerência de Atenção à Pessoa Idosa do Ministério de Desenvolvimento Social, em 2008, 

eram 24.964 idosos que viviam em instituições nas redes conveniadas com o Ministério 

(TIRADO; DRUMMOND, 2008). 

Essas instituições são uma alternativa assitencial, devendo proporcionar cuidados, 

segundo o grau de independência, e ser um lugar favorável para idoso viver, função que 

pode estar comprometida diante da inadequacão das instituições (TIRADO; DRUMMOND, 

2008). 

As ILPI’s devem reproduzir o ambiente residencial, mantendo as características de um 

lar, não devendo ser marcadas pelo isolamento, afastadas da vida urbana, nem constituir 
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espaço uniformizado que não considera a subjetividade de seus usuários (TOSTA, 2008). 

Esta afirmação remete aos conceitos de territorialidade e privacidade, que como visto 

anteriormente deve existir em qualquer ambiente de moradia. 

Tirado e Drummond (2008) e Perracini (2006) discutem essas questões: a identidade/ 

personalização do ambiente das ILPI’s, que, quando presente, possibilita auto-expressão, 

reforça o senso de identidade e aumenta o bem-estar intelectual e emocional.  

Em relação à funcionalidade, as características arquitetônicas, ou seja, o 

planejamento do ambiente construído quando atende as necessidades emergentes do 

processo de envelhecimento contribui para a preservação da capacidade funcional e da 

autonomia. Isto é possível porque não há restrição do espaço de vida, o que estimula 

atividades e aumenta as competências existentes no ambiente de moradia (TOMASINI, 

2005).  

Neste contexto, diversas disciplinas contribuem para o estudo e pesquisa dos fatores 

relacionados ao envelhecimento, ao ambiente e a qualidade de vida. A Psicologia 

Ambiental, que aborda as relações entre o comportamento humano e o ambiente físico; o 

Design, que concebe opções e soluções para distintas necessidades, a Arquitetura, 

responsável por projetar e edificar os ambientes, e a Ergonomia, que preocupa-se com a 

otimização da relação do usuário com ambiente. Juntas essas disciplinas elencam o 

conhecimento científico que ajuda no estudo e pesquisa sobre a qualidade dos ambientes 

destinados à terceira idade. 

No que concerne a Ergonomia, esta é uma disciplina voltada à compreensão das 

interações entre pessoas e a adequação destas com a tecnologia, a organização e o 

ambiente, sendo capaz de fornecer subsídios para melhorar a segurança, o conforto, o bem-

estar e a eficácia das atividades humanas em diferentes contextos, dentre eles o 

habitacional (IIDA, 2005). 

Mais especificamente existe um domínio da Ergonomia, a Ergonomia do Ambiente 

Construído (EAC), que por sua vez, detém-se no estudo das condições do ambiente 

arquitetônico e como estes interferem na qualidade de interação dos usuários (MORAES, 

2004). 

A EAC considera o usuário, o que está sendo usado e principalmente, onde é usado. 

O ambiente nesta perspectiva deve ser analisado como lugar físico e sociocultural que 

condiciona a interação entre o homem e o objeto (BUTTI apud MORAES, 2004). 
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Segundo Tomé e Másculo (2006), as edificações das ILPI são, em sua maioria, 

resultado de doações e vão sendo adaptadas ao uso, o que gera ambientes construídos 

inadequados a necessidade da população idosa, o que pode gerar ou potencializar 

enfermidades ou dificuldades com o contexto físico e social.   

O contexto da transição demográfica, expressiva na cidade do Recife, e do número 

crescente de instituições especializadas para essa população, como as ILPI’s, motivaram 

esta pesquisa. O estudo propõe avaliar, sob a ótica da Ergonomia do Ambiente Construído 

(EAC), ILPI’s privadas do Recife, identificando como ocorre a relação usuário-ambiente e se 

as características das edificações atendem às necessidades dos usuários. 

1.2 Objetivos 

Geral:  

Propor recomedações de projeto para o ambiente construído de ILPI’s privadas do 

Recife, sob a ótica da Ergonomia e das normas e leis vigentes. 

Específicos: 

- Realizar avaliação ergonômica do ambiente construído de ILPI’s; 

- Identificar as características que devem ser atendidas por uma edificação destinada 

a moradia coletiva de idosos. 

- Identificar se as necessidades dos usuários de ILPI são atendidas pelas edificações 

analisadas. 

- Caracterizar a relação usuário-ambiente em ILPI. 

-   Avaliar a aplicabilidade da Metodologia de Avaliação do Ambiente Construído 

(MEAC) em ILPI’s. 

- Confrontar os itens/dados coletados com a norma e legislação vigente. 

1.3. Metodologia 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa de campo, do tipo 

exploratório-descritiva, tendo em vista o objetivo de conseguir maiores informações acerca 

do problema em questão, descrevendo os achados sem manipular variáveis ou fazer 

experimentações (MARCONI; LAKATOS, 2007; SPATA, 2005). 

De acordo com Marconi e Lakatos (2007), a pesquisa de campo deve ser precedida e 

fundamentada por meio de um levantamento e revisão bibliográfica buscando as teorias e 
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conceitos relacionados com o objeto de estudo, neste caso o ambiente construído de 

Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). 

Segundo Spata (2005), a investigação em profundidade de um indivíduo ou de uma 

instituição é caracterizada como estudo de caso. Tendo em vista que o ambiente natural foi 

a fonte dos dados e os aspectos investigados não requerem o uso de métodos ou técnicas 

estatísticas, a pesquisa é caracterizada como qualitativa (LAKATOS; MARCONI 1985; 

BOGDAN; BIKLEN, 1982). 

O universo da pesquisa foi as ILPI’s particulares do Recife. A amostragem da 

pesquisa foi não-probabilística e intencional, sendo as ILPI’s selecionadas pelo fácil acesso 

e concordância na participação da pesquisa. Um total de 17 ILPIs particulares foi 

identificada na Região Metropolitana. Dessas, apenas duas concordaram em participar da 

pesquisa. 

 No estudo de campo foi utilizada a Metodologia Ergonômica para o Ambiente 

Construído (MEAC) (VILLAROUCO, 2007, 2008, 2009). A MEAC tem como base a Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET), que é evocada como suporte à análise dos aspectos físicos 

do ambiente construído. Cada uma das etapas que compõe a AET foi adaptada na 

formulação da MEAC com o objetivo de avaliar o ambiente em uso, identificando os fatores 

prejudiciais e/ou benéficos do ambiente construído à sua usabilidade e produtividade dos 

usuários. 

 Segundo Villarouco (2007), a MEAC atende ao que é primordial na Ergonomia: a 

adaptação das situações de trabalho ao usuário, considerando, também, o sentimento que o 

usuário vivencia na interação cotidiana com o ambiente construído. Para Villarouco (2004, p. 

2), “[…] ao considerar a percepção do usuário, se tem acesso a uma avaliação 

independente de índices pré-estabelecidos ou legislações, […] trazendo ao nível decisório o 

sentimento do homem, tendo ainda como elemento mediador a bagagem cognitiva adquirida 

na trajetória vivencial do indivíduo”. 

 A MEAC vem sendo aperfeiçoada para verificar a adequação ergonômica do espaço 

construído. Ela tem como objetivo gerar análises e recomendações a partir da confrontação 

dos dados obtidos. Destaca-se que pela primeira vez as ILPI`s, e consequentemente os 

idosos, foi objeto da MEAC. 

 De acordo com Villarouco (2008), a fase de análise é composta por quatro etapas: 

Análise Global do Ambiente, Identificação da Configuração Ambiental, Avaliação do 
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Ambiente em Uso no Desempenho das Atividades e Análise da Percepção do Usuário. As 

três primeiras correspondem às análises físicas do ambiente e a última corresponde à 

percepção do espaço pelo usuário. 

 A Análise Global do Ambiente é a fase inicial e equivale à Análise da Demanda da 

AET. Esta etapa é caracterizada pela identificação da existência de problemas e de 

demandas que apontem a necessidade de intervenção ergonômica. Para descrição e 

entendimento da organização e dos processos de trabalhos e atividades, são realizadas 

entrevistas com gestores e funcionários. Por meio dessa entrevista (Apêndice A), as 

atividades da institução são mapeadas e aquelas com maior relevância, ao seu 

funcionamento, são identificadas. Essas atividades devem ser detalhadas (levantamento 

dos materiais, do pessoal envolvido, do dispêndio de tempo e dos equipamentos utilizados e 

produtos principais), no decorrer dessa etapa, de forma a permitir uma visão sistêmica de 

sua realização. 

 Com essas informações, são estruturadas listas de verificação (Apêndice B) que serão 

aplicadas junto aos usuários dos espaços (funcionários e residentes). As respostas obtidas 

a partir dos questionários serão avaliadas de forma a definir os setores e as atividades onde 

a demanda ergonômica é mais evidente. Esta etapa se encerra quando há o entendimento 

do sistema Ambiente-Homem-Atividade na perspectiva de uma abordagem macro. 

 Na metodologia original da AET, a segunda fase é denominada Análise da Tarefa e 

trata de avaliar os condicionantes físicos envolvidos (máquinas, equipamentos, etc) no 

trabalho. Na MEAC, a segunda etapa, Identificação da Configuração Ambiental, todos os 

condicionantes físico-ambientais são identificados. 

 Os dados do ambiente levantados são: dimensionamento, iluminação, ruído, 

temperatura, fluxos, deslocamentos, materiais de revestimento e condições de 

acessibilidade. As plantas de toda área objeto também são requeridas. O levantamento dos 

dados é realizado através de entrevistas com os usuários dos espaços e com a diretoria das 

empresas, elaboração de fluxogramas, observação sistemática e realização de medições de 

temperatura, iluminação e ruído. 

 Os instrumentos utilizados às medições são aqueles que pertecem ao Laboratório de 

Conforto Ambiental do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, quais sejam: 

Luxímetro digital (MINIPA MLM-1011), Decibelímetro digital  (MSL-1325) e Termômetro  

(MINIPA MTH-1360). Como parâmetro para as condições de conforto ambiental são 

utilizadas as normas específicas para Nível de Ruído (NBR 10152), Iluminância de Interiores 
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(NBR 5413/92) e Infraestrutura Física de ILPI (RDC no 283/05) e Acessibilidade (NBR 

9050/04).  

 A Resolução da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), a RDC no 283/05, é legislação específica para ILPI e estabelece o padrão mínimo 

de seu funcionamento. Ela também contém parâmetros para a infraestrutura física e utiliza 

dimensões da NBR 9050/04 que também devem ser seguidas por ILPI’s.  

 Segundo Villarouco (2008), os parâmetros mínimos estabelecidos pelas associações 

regulamentadoras (de conforto acústico e lumínico, por exemplo) devem ser tomados 

apenas como norteadores e identificadores de descumprimento de normas, não servindo 

como meta a ser perseguida em termos absolutos.  

 As informações coletadas, nessa etapa da MEAC, são tabuladas e as primeiras 

hipóteses sobre a questão das influências do espaço na execução das atividades são 

formuladas. 

 A terceira etapa da MEAC é a Avaliação do Ambiente em uso no Desempenho das 

Atividades, na qual é observado o quesito usabilidade, ou seja, o quanto facilitador ou 

dificultador o ambiente é para o desenvolvimento das atividades que abriga. 

 Realiza-se uma análise das principais atividades desenvolvidas na ILPI, com foco no 

desempenho do espaço construído, identificando inclusive, as interferências dos 

condicionantes espaciais no desempenho das atividades. Essa etapa consiste, 

basicamente, em observar a execução das atividades citadas como as mais relevantes. 

Nesta etapa, a Antropometria apresenta grande colaboração para avaliar se as proporções e 

medidas são compatíveis com os usuários e as atividades. 

 Sendo assim, as principais atividades das ILPI’s’ foram estudadas com modelos 

antropométricos para verificar sua adequação às atividades desenvolvidas pelos idosos ou 

em prol destes.  

As análises físicas do ambiente são finalizadas após essa última etapa. A partir deste 

ponto, a MEAC é mais enfaticamente voltada para o usuário, com o objetivo de avaliar a 

percepção que os mesmos detém sobre o espaço utilizado. Esta última fase de análise da 

MEAC é a Percepção Ambiental, onde são aplicadas ferramentas da Psicologia Ambiental 

que auxiliam na identificação das variáveis percepto-cognitivas dos usuários em relação ao 

ambiente (VILLAROUCO, 2008). 
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Dentre os métodos de Psicologia Ambiental, destaca-se a Constelação de Atributos, 

utilizada neste trabalho. O método da Constelação de Atributos foi idealizado por Moles em 

1968 e trabalhado por diversos pesquisadores no Instituto de Psicologia Social de 

Estrasburgo, com o objetivo de auxiliar os profissionais ligados à área de projeto a fim de 

torná-los conhecedores da consciência psicológica do usuário frente ao espaço. A 

Constelação é uma técnica experimental de análise das associações espontâneas de idéias, 

onde se interroga uma população cujas características se conhecem e depois se agrupam 

os qualificativos referentes ao aspecto eleito. Consiste em um dos métodos mais 

importantes para auxiliar na evidenciação das estruturas consideradas esteriótipos, 

utilizadas pelo homem para denominar ou caracterizar sua casa ou outros lugares quaisquer 

(SCHMIDT, 1974). 

A forma de organização dos dados permite avaliar o comportamento dos atributos em 

relação ao espaço avaliado. Para isto, é construído um gráfico (fig. 1) onde o grau de 

aproximação e/ou afastamento das variáveis indica que as mais próximas do centro da 

figura, onde se encontra definido o objeto estudado, exercem uma relação mais direta para 

explicar o fenômeno de percepção e adaptação do espaço em que se vive. Quando se 

encontram mais afastadas explicariam o fenômeno observado com menos propriedade no 

que se refere à relação usuário–espaço (PROCORO et al., 2003). 

 

Figura 1: Modelo de um gráfico da Constelação de Atributos 

 De acordo com (MAFRA, 1996), os procedimentos para a construção do gráfico são 

os seguintes:  

É elaborado um questionário simples e aberto com o objetivo de fazer um 

levantamento, o mais abrangente possível, dos atributos que definam os aspectos afetivos 

dos usuários em relação ao ambiente.  
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Para as ILPI’s as perguntas elaboradas foram:  

- Quando você pensa em uma instituição IDEAL para a moradia de idosos, 

quais as imagens ou ideias vêm à sua cabeça? 

- Quando você pensa NESTA instituição quais as imagens ou ideias vêm à sua 

cabeça? 

Mafra (1996) refere que as perguntas são feitas a uma população cujas características 

são conhecidas e o número de respostas é ilimitado. Na primeira pergunta busca-se 

identificar quais os atributos eleitos ideais para esse tipo de ambiente, na pergunta seguinte 

o pesquisador detém informações sobre os atributos reais do espaço estudado. Estas 

características espontâneas são posteriormente classificadas e, em seguida, organizadas de 

acordo com a frequência decrescente de aparecimento. Após a organização das variáveis, 

estas serão representadas graficamente através da definição da probabilidade de 

aparecimento de cada atributo (i) com o objeto avaliado (pi) a partir da fórmula: 

 

 
 

Depois classificam-se estes qualificativos por freqüência decrescente de menções. Um 

simples cálculo determina então a "distância psicológica" (D) que separa cada qualificativo a 

categorias de qualificativos do item em questão: 

 

  

 Uma vez determinada a distância psicológica efetua-se a multiplicação deste valor por 

dez a fim de representar em centímetros no gráfico estas distâncias. 

 A partir destes valores, são feitos os gráficos, as Constelações de Atributos. No caso 

das ILPI’s são montadas duas constelações: uma com os atributos da ILPI imaginária/ideal e 

outra com da ILPI real. Schmidt (1974) explica que as diferentes categorias de qualitativos 

estão a uma distância do centro tanto menor quanto maior seja a freqüência de menções ou 

de associações que a população considerada possui do tema em estudo. Para a autora, 

este método leva a uma representação gráfica de associações. 

 As constelações das ILPI’s foram usadas para permitir representação do que compõe 

Pi =   n de aparições do atributo i x 100 
                 N total de respostas 

D =         1 
            log Pi 
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o imaginário dos usuários desse tipo de instituição e a análise da satisfação dos mesmos, 

ao comparar os atributos ideais e os imaginários. 

 Após as análises físicas e psicológicas do ambiente construído, a MEAC propõe a 

construção de um diagnóstico ergonômico, apresentando as possíveis interferências do 

ambiente construído no desempenho geral do sistema (VILLAROUCO, 2008). 

 Para a autora, nessa etapa deve-se fazer a confrontação dos dados coletados por 

meio das observações, das interações com os usuários e da percepção dos usuários. 

Villarouco (2008) complementa que essa fase final da MEAC deve conter todas as 

informações necessárias ao entendimento geral da situação, devem ser apontadas todas as 

falhas e problemas, bem como os pontos fortes, de modo a permitir sugestões de melhorias 

e recomendações para solução dos problemas encontrados. 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 A partir da revisão bibliográfica dos tópicos que compõem o marco teórico da pesquisa 

foi possível descrever o perfil do usuário idoso com as alterações do processo de 

envelhecimento que determinam a mudança de relação com o ambiente construído, bem 

como entender as características e a forma de funcionamento das ILPI’s, e como a 

Ergonomia e o Design contribuem para a adequação do ambiente construído às 

necessidades dos seus usuários. 

2.1 O usuário idoso  

A preocupação com as implicações funcionais decorrentes do processo de 

envelhecimento hoje está consolidada graças a mudança demográfica. O crescimento 

significativo da população idosa mundial teve início no séc. XX em países desenvolvidos, e 

naqueles em desenvolvimento este fenômeno pôde ser observado a partir de 1950 

(STUART-HAMILTON, 2002). 

Na América Latina, entre os anos de 1980 e 2000, a população como um todo teve um 

acréscimo de 120%. No que diz respeito aos idosos, esse aumento foi da ordem de 236%. 

No Brasil projeções indicam que em 2020 a população de idosos poderá corresponder a 

15% da população total (LEOCÁDIO, 2009). De acordo com o último levantamento do IBGE, 

que divulgou a proporção de residentes por município, Recife era a terceira maior capital 

com população de idosos com 9,4% (IBGE, 2000; PEREIRA, 2003).  

Um dos motivos da inquietação com o envelhecimento populacional são as mudanças 
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biológicas, psicológicas e sociais presentes na terceira idade, que modificam a relação do 

idoso com o contexto em que vive e determinam sua qualidade de vida (LAWTON, 1986). 

De acordo com Neri (2000), um dos modelos mais explicativos na literatura 

gerontológica internacional sobre qualidade de vida na velhice foi proposto por Lawton. 

Lawton (1983) é um estudioso clássico do envelhecimento, e refere que a qualidade de vida 

na velhice é determinada em função da avaliação de quatro grandes áreas: competência 

comportamental, bem-estar subjetivo, qualidade de vida percebida e condições ambientais. 

Para Neri (2001) estas áreas podem ser entendidas da seguinte forma:  

- A competência comportamental representa a avaliação do funcionamento do 

indivíduo no tocante à saúde, à funcionalidade física, à cognição, ao comportamento social e 

à utilização do tempo. Sendo comumente avaliada em relação a capacidade para o 

desempenho de atividades de vida diária (AVDs) e de atividades instrumentais de vida diária 

(AIVDs).  

- A qualidade de vida percebida advém da avaliação subjetiva do funcionamento em 

qualquer domínio das competências comportamentais, sendo considerado o conteúdo 

primário da qualidade de vida percebida. Ou seja, é uma área que ocorre em paralelo com a 

competência comportamental. No entanto, enquanto esta é avaliada por critérios objetivos, a 

qualidade de vida percebida é um elemento subjetivo. As medidas mais comumente 

contempladas pela pesquisa sobre esta dimensão são: saúde percebida, doenças relatadas, 

consumo relatado de medicamentos, dor e desconforto relatados, alterações percebidas na 

cognição, e auto-eficácia nos domínios físico e cognitivo. 

- As condições ambientais que permitem aos idosos desempenhar comportamentos 

biológicos e psicológicos que atendam à demanda do contexto em que está inserido. Está 

área tem relação direta com o bem-estar percebido.  

- O bem-estar psicológico é resultado da avaliação pessoal sobre o conjunto e a 

dinâmica das relações entre as três áreas precedentes. Assim, a percepção de bem-estar 

psicológico não resulta do simples cálculo das competências, possibilidades e satisfações. 

Os três aspectos centrais à avaliação do bem-estar subjetivo: 1o) Pertence ao âmbito da 

experiência privada; 2o) sua avaliação inclui tanto avaliação global quanto avaliações de 

domínios como saúde física e cognitiva, sexualidade, relações sociais, relações familiares e 

espiritualidade; 3o) Inclui medidas cognitivas (Ex: satisfação) e emocionais (Ex: afetos 

positivos e negativos).  
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Neri (2001) refere que quando os idosos gozam de independência e autonomia, eles 

próprios podem providenciar arranjos para que seu ambiente torne-se mais seguro, variado 

e interessante. A autora afirma que se os idosos já não dispõem de possibilidades de 

manejo do próprio ambiente físico, é necessário que os membros da família ou das 

instituições por eles freqüentadas cuidem desses aspectos.  

Apesar dessa competência de modificar o ambiente de acordo com as necessidades, 

nos anos mais avançados da velhice, ocorre uma descontinuidade da funcionalidade. Isto 

ocorre porque os idosos ficam mais expostos a condições como: síndrome do estresse 

crônico, fragilidade, incapacidade; multimorbidade; perdas cognitivas e a maior 

probabilidade de desenvolver demências, cuja prevalência é de 50% entre os nonagenários 

(BALTES E SMITH, 2003). 

Para guiar as modificações do ambiente tanto no planejamento quanto nas 

adaptações de espaços, foi criado por Steinfeld et al. (1979) um “sistema” que ilustra as 

inabilidades que podem acometer as pessoas e interferir na relação com o ambiente físico, o 

“Enabler”. Segundo os autores, o Enabler surgiu da necessidade de considerar outras 

necessidades, que não somente as dos usuários de cadeira de rodas, foco de muitos 

trabalhos relacionados a interação sujeito-ambiente físico. 

Este sistema possui uma versão que ilustra as limitações do processo de 

envelhecimento normal, o enabler de idosos, ilustra os seguintes aspectos para adaptação e 

planejamento do ambiente: lentidão na reação e nas respostas; diversas limitações visuais; 

perda auditiva das frequências altas (agudos); déficit no equilíbrio; diminuição da reserva de 

energia. 
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Figura 2: Ilustração do Enabler para idosos 

Por entender que as disfunções ilustradas no Enabler para idosos são determinantes 

para o funcionamento no ambiente físico, serão detalhadas as alterações nas funções e 

estruturas do corpo que podem ocorrer no processo de envelhecimento, bem como as 

implicações dessas condições na funcionalidade. Assim, serão descritos os sistemas visual, 

auditivo, vestibular e tátil, as funções cognitivas e o sistema neuromusculoesquelético. 

� Visual 

Segundo Philp (2003) e Bagesteiro (2009), a deteriorização da acuidade visual é uma 

das alterações sensoriais mais comuns com o avanço da idade, com uma em cada cinco 

pessoas tendo essa deficiência. Outras alterações visuais comuns são: a cegueira total ou 

parcial, cuja prevalência aumenta com a idade; a prebiopsia (déficit na visão de perto); a 

catarata, que leva a diminuição da sensibilidade para cores, maior sensibilidade ao reflexo e 

diminuição da acuidade visual; a perda de força e tônus da musculatura que controla o 

movimento ocular, havendo restrição de olhar para cima, a perda da acomodação claro e 

escuro e má visão noturna; há ainda, a diminuição da visão colorida, o déficit na 

discriminação espacial e a dificuldade em acompanhar objetos em movimento  (HOOPER, 

2001; PHILP, 2003; SADOCK; SADOCK, 2007). 

� Auditivo 

A perda auditiva também é comum no envelhecimento e aumenta com a idade, 

estando presente em cerca de 80% dos homens entre 85 e 90 anos. Entre os mais jovens, 
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com mais 65 anos, 41% apresentam dano, mas apenas 10% usam aparelhos auditivos. Os 

problemas na audição decorrem de déficits no ouvido externo ou interno, com 

engrossamento da membrana do tímpano, perda da elasticidade das cadeias ossiculares, 

ou pela disfunção das células sensoriais da cóclea (presbiacusia). As consequências 

funcionais estão relacionadas com a dificuldade para ouvir sons em alta frequência, 

distinguir consoantes durante conversações e filtrar o ruído do fundo durante uma 

conversação (NATIONAL, 2002; SADOCK; SADOCK, 2007). Gersham (2008) aponta uma 

alta prevalência de déficit auditivo nas ILPIs, variando de 50-100%.  

� Vestibular 

As alterações vestibulares são significativas em razão da relação intrínsica com a 

manutenção e os ajustes posturais, e consequentemente com as quedas. A deteorização 

das células especializadas no ouvido interno, cerebelo e altos centros cerebrais, leva a uma 

diminuição no tempo de resposta para as pertubações do equilíbrio. Outras estruturas 

relacionadas, como os proprioceptores, ficam menos sensíveis na idade avançada, 

determinando respostas menos eficientes do sistema vestibular (FULLER, 2000;  GAETA; 

FRIEDMAN; RITTER, 2003; GATES et al, 2002). Para Bagesteiro (2009), esses déficits são 

potencializados pela informação visual reduzida ou distorcida. O paladar e o olfato trazem 

várias implicações funcionais em decorrência da idade. A incapacidade de detectar aromas 

pode fazer o alimento parecer sem sabor, o que ocorre pelas suas sensações estarem 

instrinsecamente relacionadas. Desta forma, a segurança pode estar prejudicada, pois os 

idosos podem não ser capazes de detectar odores prejudiciais como fumaça, gás ou o 

alimento estragado (ROSSI; SADER, 2006; SADOCK; SADOCK, 2007). 

� Tátil 

Os estudos sobre as alterações táteis relacionadas ao envelhecimento, apresentados 

por Stuart-hamilton (2002), referem que é necessária uma estimulação mais intensa para 

ser detectado, o que pode estar relacionado a perda de receptores da pele e/ou a condução 

mais lenta do estímulo. Além disso, pesquisas como a de Aiken (1995) indicam que os 

idosos são particularmente susceptíveis à hipo e hipertermia. As consequências funcionais 

do deficit tátil e estão relacionadas, especialmente, a função da mão e a força de preensão 

na velhice (SHUMWAY-COOK; WOOLLACOTT, 2006). 

� Funções Cognitivas 

Outras habilidades que sofrem alterações no envelhecimento são as cognitivas. 
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Conforme o mensurado por Riley (2001), por meio da Escala de Inteligência Adulta de 

Weschler, o quociente de inteligência diminui com o avanço da idade, na maioria das vezes 

como resultado de diminuições no desempenho. Segundo o autor, a memória de curto 

prazo, a flexibilidade nas tarefas, o raciocínio e a solução de problemas parecem se tornar 

menos eficientes.  

� Sistema Musculoesquelético 

O sistema musculoesquelético sofre modificações devido: a perda de número e 

tamanho das fibras musculares, inclusive das responsáveis pelo movimento rápido; 

diminuição da força, da flexibilidade e da resistência muscular.  As articulações iniciam um 

declínio a partir dos 20 anos e com o tempo os tendões e ligamentos tornam-se menos 

elásticos e mais propensos a lesões. Nos ossos há a perda do cálcio, que acontece de 

forma variada a depender do sexo, da dieta e do exercício físico. Essa perda de cálcio 

determina uma condição que é bem comum na velhice que é a osteoporose, responsável 

por fraturas e perdas funcionais importantes na terceira idade (ROSSI; SADER, 2006; 

TEDEIKSAAR, 2001).  

Bagesteiro (2009) relata algumas implicações funcionais que resultam da combinação 

dos déficits sensoriais e neuromusculoesqueléticos: “Tarefas como escrever, digitar, 

organizar documentos [..] (p. 197). Habilidades como operar botões de rádio e televisão, 

utilizar um pincel, manipular uma máquina fotográfica que são essenciais para o 

divertimento. A habilidade de discar número telefônico, remover a tampa de um vidro, 

agarrar, carregar e colocar objetos que são relevantes para uma vida independente [..]” 

(p.198). 

Okamoto (2002) refere que os sistemas sensoriais e o processo cognitivo 

proporcionam informações do ambiente que são somadas com os valores pessoais e juntos 

determinam a percepção do mundo e a ação que se exerce sobre o mesmo. 

� Questões familiares 

Nos dias atuais o processo de envelhecimento descrito acima ocorre sob um novo 

contexto: o novo arranjo familiar, decorrente, em especial, pela mudança de papel da mulher 

na sociedade, que passou a participar mais ativamente do mercado de trabalho, 

abandonando o papel de cuidadora dos membros da família. Os novos arranjos domiciliares 

são marcados por uma família menor, com dissociação entre seus laços, e a residência 

conjunta entre pais idosos e filhos em idade adulta. Assim, diminui a porcentagem de 
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possíveis cuidadores a esses idosos e a necessidade de locais especializados para cuidado 

dos mesmos (BORN; BOECHAT, 2006; CAMARANO et al., 2007; LEOCÁDIO, 2009).  

À medida que a família se torna menos disponível para desempenhar o papel de 

cuidador dos idosos dependentes, cresce a demanda para que o Estado e a sociedade 

ampliem o seu rol de atuação para garantir qualidade de vida (CAMARANO  et al, 2007).  

� Envelhecimento e qualidade de vida 

Sobre a qualidade de vida da população idosa Veras (2007, p. 2464) discorre:  

Sobreviver foi o grande desafio do século XX, o deste século será garantir 
qualidade de vida àqueles que sobrevivem; para tal, será necessário um 
esforço conjunto de toda sociedade pública, privada e não-governamental, 
permitindo que a contribuição dos idosos seja ao mesmo tempo facilitada, 
reconhecida e recompensada. 

A lei 10.741/03 que dispõe sobre o Estatuto do Idoso refere que: 

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária (Art. 3o). 

Com o propósito de cumprir com exigências à qualidade de vida, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2002, definiu um programa social e de políticas 

públicas denominado “envelhecimento ativo” (ORGANIZAÇÃO, 2008).  

O “envelhecimento ativo” trouxe um novo paradigma no qual o idoso mantém sua 

participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e cívicas, não 

preocupando-se apenas em estar ativo fisicamente ou nas suas atividades de trabalho. É 

previsto ainda, que a solidariedade intergeracional seja enfatizada e que a convivência e o 

suporte de cuidados sejam partilhados pelas múltiplas gerações, fortalecendo assim os 

laços familiares e a prestação de serviços de cuidado ao idoso (GOMES; BRITTO, 2009). 

Para a consolidação desses própositos, a OMS instituiu em 2005, por meio de um 

estudo que se iniciou na cidade do Rio de Janeiro e se estendeu a mais de 35 cidades do 

mundo, o projeto denominado “cidades amigas dos idosos”, que determina a adoção de 

medidas de transporte, segurança pública, assistência de saúde e, inclusive, moradia, 

tratando de sugestões para o planejamento e adaptação. O resultado dessa pesquisa 

transformou-se em um guia disponibilizado pela OMS com o propósito de evidenciar a 

realidade social dos idosos, as necessidades e sugerir soluções para ampliar e possibilitar 
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respeito ao cidadão idoso, inclusão e participação social (GOMES, BRITTO, 2009; 

ORGANIZAÇÃO, 2008). 

Mclintyre e Atwal (2007) referem que essas iniciativas visam mudar a imagem social 

do envelhecimento que advém da perspectiva teórica disseminada que o processo de 

envelhecimento normal, também chamado de senescência, causa a incapacidade, 

determinando um nível de dependência que tende a aumentar com a idade. No entanto, 

segundo a Teoria da Evolução, as alterações do envelhecimento não são sinônimo de 

incapacidade, mas de modificações no perfil funcional que difere de outros anos da idade 

adulta e é subjetivo, uma vez que é marcado pelo estilo de vida e fatores pessoais, culturais 

e sociais (RIBEIRO, 2004; SADOCK; SADOCK, 2007). 

Para Ferreira e Souza (2006) a postura teórica adotada em relação ao envelhecimento 

influencia nas atitudes das pessoas. Esses autores referem que a sociedade ocidental 

esteriotipa e desqualifica os idosos, imbutindo a ideia de inutilidade e dependência, o que 

gera uma tendência a negação da velhice e a resistência das mudanças relativas a essa 

fase do desenvolvimento. Sadock e Sadock (2007) corroboram com essa colocação e 

acrescentam que a velhice tende a ser associada com solidão, má saúde, senilidade e 

enfermidade. Ainda para estes autores, a percepção negativa está presente nas diferentes 

faixas etárias, até os próprios idosos temem ou discriminam outros da sua faixa etária. 

Esta percepção negativa da terceira idade também interfere na avaliação dos idosos 

sobre sua competência na avaliação e interação com o ambiente (NERI, 2006).  

Segundo Almeida (2003), à medida que as alterações do envelhecimento vão 

surgindo, os indivíduos acabam adotando diferentes mecanismos compensatórios. No 

entanto, independentemente das estratégias individuais, providências devem ser tomadas, 

no meio edificado (apud FREIRE, MOTENEGRO, PANET, 2008). 

O idoso precisa ter o contato integral e sem barreiras com seu ambiente. Segundo 

Ulbricht e Flores (2008), são nas edificações que os idosos mantém seus hábitos e 

convivem com seus pertences, objetos e lembranças. Os autores destacam a importância 

de manter seus idosos com conforto, segurança e independência na sua moradia, junto à 

comunidade. No entanto, os mesmos destacam que isso só é possível quando o ambiente 

atende às suas necessidades, ou seja, ao seu novo perfil funcional. 
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2.2 Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI): moradia coletiva 

especializada. 

 2.2.1 Características Gerais 

Diversas denominações são encontradas na literatura para as entidades de longa 

permanência de idosos: abrigo, lar de idosos, casa de repouso, clínica geriátrica e 

ancianato. O termo mais antigo e popular é “asilo”, do grego ásylos, definido como casa de 

Assistência Social onde são recolhidas, para sustento ou também para educação, pessoas 

pobres e desamparadas, como mendigos, crianças abandonadas, órfãos e “velhos”. 

Considera-se ainda asilo, o lugar onde ficam isentos da execução das leis, os que a ele se 

recolhem. Relaciona-se assim, a idéia de guarita, abrigo e proteção ao local denominado de 

asilo, independentemente do seu caráter social, político ou de cuidados com dependências 

físicas e/ou mentais (SBGG-SP, 2003 apud TOSTA, 2008). 

Segundo Born e Boechat (2006), a denominação asilo faz referência a imagens 

negativas e ideias de pobreza e abandono, resultado do histórico dessas instituições no 

Brasil e no mundo. 

No contexto de mudanças sóciopolíticas que os idosos se encontram, desde a metade 

do século surgiu em todo mundo a proliferação dos cuidadores informais de idosos e das 

instituições de cuidado para esse público (STUART-HAMILTON, 2002; GOMES, BRITTO, 

2009). 

O primeiro indício histórico das instituições para idosos é citado por Alcântara (2004), 

que refere que a iniciativa para criação de um espaço destinado aos idosos foi do Papa 

Pelágio II (560-590), que transformou sua casa em um hospital para “velhos” (apud POLLO; 

ASSIS, 2008). Na época a história dos hospitais caminhou junto à de instituições para 

idosos, ambos caracterizavam-se como um espaço de exclusão. Foucault (1979) refere que 

até o final do século XVIII os hospitais não tinham finalidade terapêutica, eram locais de 

“internamento” de pessoas com distúrbios mentais, prostitutas, crianças abandonadas e 

mendigos, que recebiam assistência material e espiritual (apud POLLO; ASSIS, 2008).  

Aquele que pode ser considerado o núcleo da primeira instituição geriátrica é o 

Hospital Salpêtriére, criado no século XIX na Europa, onde dos oito mil doentes, três mil 

eram idosos (BORN, 2002 apud POLLO; ASSIS, 2008).  
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No Brasil, em 1794, o histórico dessas moradias especializadas tem início com o 

Conde Resende que fundou no Rio de Janeiro a Casa dos Inválidos, a primeira instituição 

voltada a pessoas idosas que “prestaram serviço à pátria". No entanto, a primeira instituição 

a definir-se como gerontológica no Brasil, foi a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, 

que com o tempo passou a ter um número de idosos maior que o de mendigos, público ao 

qual a instituição inicialmente se destinava (BORN, 2002 apud POLLO; ASSIS, 2008). 

Tendo em vista as referências apresentadas, subentende-se o estigma criado em 

relação as moradias coletivas de idosos, pois esses espaços de moradia eram para 

membros da sociedade que não se encaixavam nos padrões sociais da época.  

O termo ILPI é proveniente de debates nas comissões e congressos da Sociedade 

Brasileira de Geriatria e Gerontologia nos últimos anos. Uma ILPI "deve procurar ser uma 

residência, mostrando, tanto nos seus aspectos físicos quanto em toda a sua programação, 

detalhes que lembrem uma casa, uma moradia, a vida numa família" (SBGG-SP apud 

TOSTA, 2008, não paginado).  

As ILPI’s podem ser privadas, públicas, filantrópicas/beneficentes ou mistas (privadas 

com vagas gratuitas através de convênio com o Estado). As ILPI’s possuem critérios de 

inclusão e exclusão que variam segundo o grau de dependência do idoso, doenças e 

comorbidades associadas, condição econômica do paciente ou familiar. Segundo o Estatuto 

do Idoso, art. 35, § 2o., no que diz respeito ao custo, o idoso poderá repassar à entidade até 

70% do benefício previdenciário, ou de assistência social, quando estas existirem.  

Leal (2006) apontou que em Recife (PE) das 27 institiuções cadastradas no Fundo 

Municipal de Assistência Social, 48% eram privadas, 32% filantrópicas, 8% públicas e 8% 

mistas. Quanto ao custo, 16% eram totalmente gratuitas, 36% recolhiam até um salário 

mínimo (SM), 32% de 1 a 2 SM e, em 16% de 2 a 3 SM.  

Pollo e Assis (2008) defendem que no Brasil, as ILPI’s ainda seguem um modelo 

asilar, ou seja, ultrapassado no que diz respeito a administração de serviços de saúde e 

habitação para os idosos. Segundo os autores, a ILPI ainda é um local de residência e 

trabalho, onde os residentes ficam por um período considerável de tempo isolados da 

sociedade mais ampla, com uma relação difícil ou inexistente com os funcionários, sem 

controle da própria vida e violados no seu direito de individualidade, sem direito aos seus 

pertences e a sua privacidade. 
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Diversas instituições em regiões mais pobres do Brasil ainda seguem o modelo 

assistencial “asilar”, enquanto regiões mais ricas, como no Sudeste e no Sul, o perfil de uma 

população de residentes de maior poder aquisitivo recebe assistência gerontogeriátrica de 

qualidade (BORN BOECHAT, 2006). 

Beltrão (2009) refere que a assistência gerontogeriátrica é realizada por uma equipe 

multiprofissional pós-graduada em gerontologia que trabalha de forma interdisciplinar para 

“planejar, discutir, propor programas e intervenções, cuja eficácia possibilite ações 

preventivas de promoção de saúde, rotinas de rastreamento, precisão de diagnóstico e 

medidas terapêuticas”(p. 63). 

Prado e Perracini (2007) referem que, em geral, as ILPI’s no Brasil se traduzem em 

estruturas constrangedoras, com critérios padronizados que não permitem a expressão 

individual. Para esses autores, a ILPI é um ambiente com padrões de funcionamento, 

comportamentos esperados e designs específicos, o que vai de encontro com o senso de 

dignidade, individualidade, independência e privacidade desejado pelos idosos. 

Sobre a realidade das ILPI’s encontradas no Brasil, Beltrão (2009) descreve a 

“Instituição Asilar” e a “Instituição Gerontológica” como apresentado no quadro a seguir: 
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CARACTERÍSTICA INSTITUIÇÃO ASILAR INSTITUIÇÃO 
GERONTOLÓGICA 

IDENTIDADE Orientada pela vontade do dirigente 
e dos funcionários. 

Orientada pelas vontades, 
necessidades e desejos dos 
residentes. 

RECURSOS HUMANOS 

Equipe básica de saúde; 
cuidadores inexperientes , sem 
capacitação, sem funções 
definidas, em número incompatível 
com a quantidade de idosos. 

Equipe gerontogeriátrica; 
cuidadores experientes, 
capacitados, com funções 
bem definidas. Serviços 
terceirizados. 

COTIDIANO 
INSTITUCIONAL 

Residentes independentes: 
ociosos; poucos aderem a 
atividades oferecidas (quando 
ocorrem) e permanecem em frente 
da televisão aguardando as 
refeições e o recolhimento aos 
dormitórios; Residentes 
dependentes: o dia restritos ao 
leito ou a cadeiras aguardando o 
retorno aos dormitórios. 

Idosos acompanhados por 
profissionais para 
estimulação cotidiana; 
programação de atividades 
cuidadosamente elaboradas 
de acordo com as 
necessidades físicas e 
cognitivas (individuais e em 
grupo); existe prática 
religiosa; dependências para 
convívio comunitário e com 
mobiliários para jogos. 

INFRAESTRUTURA 
FÍSICA 

Espaços limitados, pequenos, com 
barreiras arquitetônicas no acesso 
externo e interior. Revestimentos 
de piso: escorregadios, mal 
conservados, sem corrimãos. Sem 
área ao ar livre (quando possui é 
mal cuidada). Se possuir 
pavimento superior, o acesso é por 
escadas, praticamente inexistem 
rampas e elevador. Dormitórios: as 
camas próximas demais, os 
guarda-roupas coletivos. 
Interligações entre os espaços são 
inadequadas. Banheiros não 
apresentam equipamento de apoio 
e proteção. Refeitório não 
comporta a todos. Higiene 
precária. Salas de convivência 
pobres em mobiliários e 
equipamentos. Sala de 
administração possui apenas 
registros elementares sobre os 
idosos. Uma espécie de posto de 
enfermagem guarda os remédios. 
Os ambientes construídos são 
planejados e executados sem 
auxílio de arquiteto ou engenheiro. 

Espaço amplo, acessível 
tanto no exterior quanto no 
interior, bem iluminado, com 
qualidade térmica e acústica. 
Ambientes sinalizados e bem 
demarcados como 
mecanismos compensatórios 
para possíveis 
desorientações espaciais 
dos residentes. Pisos 
uniformes, antiderrapante, os 
desníveis são compensados 
com rampas. Os dormitórios 
tem banheiros privativos. 
Higiene. Ambientes 
adequados para 
administração, atividades 
terapêuticas e físicas, 
consultório, auditório, 
biblioteca, espaço 
ecumênico, sala de televisão 
e computação, varandas e 
terraços. Ambientes 
planejados por profissionais 
e com equipamentos e 
mobílias adequados. 

Quadro 1: Comparação entre a Instituição Asilar e a Gerontológica. Fonte: BELTRÃO, 2009. 
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2.2.2 A legislação 

Para garantir a qualidade das ILPI’s foram formuladas e aprimoradas normas para o 

funcionamento dessas instituições. A primeira legislação específica foi a Portaria nº 

810/1989 que definiu as Normas e Padrões de Funcionamento de Casas de Repouso, 

Clínicas Geriátricas e outras instituições para idosos. Essa Portaria definiu como deve ser a 

organização da instituição, a área física, as instalações e os recursos humanos (TOSTA, 

2008). 

Uma nova definição das Normas e Padrões de Funcionamento para Serviços e 

Programas de Atenção à Pessoa Idosa veio com o processo de regulamentação da Política 

Nacional do Idoso, por meio da Portaria no. 7301/01, que adotou o termo atendimento 

institucional integral ao tipo de serviço prestado pelas ILPI’s. 

Em 2005 passou a vigorar a Resolução da Diretoria Colegiada, RDC nº 283. A RDC 

adotou o termo ILPI e estabeleceu as normas de funcionamento desta modalidade 

assistencial. Segundo o documento, ILPI’s são:  

(…) instituições governamentais ou não-governamentais, de caráter 
residencial, destinadas a domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condições de 
liberdade, dignidade e cidadania (p.2).  

A norma definiu quais são os graus de dependência e as condições gerais de 

organização institucional baseada nos direitos dos idosos, incluindo recursos humanos, 

infraestrutura, processos operacionais, notificação compulsória, monitoramento e avaliação. 

Uma crítica é feita à RDC no 283/05 por Born e Boechat (2006): a exclusão de 

regulamentação quanto à qualifificação do pessoal para prover assistência à saúde. Para 

esses autores, a RDC no 283/05 está ignorando a realidade das ILPI’s que recebem cada 

vez mais idosos fragilizados e com perdas cognitivas consideráveis, o que requer 

claramente esse tipo de serviço. 

Segundo Pollo e Assis (2008), esse documento é um desafio para os órgãos 

fiscalizadores e as instituições, pois estas estão sendo obrigadas a se adequar à legislação, 

superando o paradigma de atendimento enquanto caridade e assistencialismo para o de 

prestação de serviços com qualidade e garantia dos direitos da pessoa idosa. 

Na literatura pesquisada foi possível o conhecimento de outros documentos que visam 

garantir a qualidade das ILPI’s. Dentre eles, o “Eixos Norteadores para Abrigos”, citado por 

Pollo e Assis (2008), que define itens para o atendimento de qualidade nas instituições e 
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uma norma para o planejamento de casas de repouso e similares que foi referida por 

Perracini (2006).  

Mesmo com a evolução da legislação vigente, percebem-se ainda muitas 

irregularidades nas ILPI’s. Distintas razões são atribuídas para essa realidade, a mais 

comum é a falta de padrão moral dos dirigentes das instituições que soma-se a falta de 

definição de padrões de qualidade, de mecanismos institucionais eficientes, bem como de 

instrumentos de avaliação e pessoas qualificadas para executá-la (BORN; BOECHAT, 

2006). 

Os autores referidos acima relatam que as avaliações em ILPI’s têm sido realizadas 

de forma assistemática, por meio de visitas de observação e sujeitos ao bom senso do 

observador. Acrescentando ainda que as avaliações por vezes são conflitantes, dependendo 

o orgão fiscalizador. 

No Brasil a fiscalização dessas instituições é responsabilidade da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, que utiliza uma lista de verificação para avaliação das ILPI’s 

baseada nos itens da RDC no 283/05.  O aval da ANVISA é fundamental, pois o 

funcionamento de uma ILPI só é possível com a licença da ANVISA e registro junto ao 

Conselho do Idoso, de acordo com o previsto na Lei no. 10.741/03. 

Não se dispõe ainda de um levantamento nacional sobre instituições para idosos, o 

que permitiria conhecer o perfil das ILPI’s brasileiras, sua forma de funcionamento e suas 

condições, incluindo a arquitetônica. Devido a esta carência, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

(SEDH) e o Conselho Nacional dos Direitos do Idosos (CNDI) está realizando uma pesquisa 

sobre as condições de vida dos idosos e da estrutura e dos serviços oferecidos pelas ILPI’s 

nas cinco regiões do país. A partir dessa pesquisa, vai ser possível traçar políticas públicas 

para as ILPI’s e garantir qualidade para os idosos residentes nessas instituições (SOUZA, 

2008). 

De acordo com os dados que foram divuldados pelo levantamento e mapeamento 

realizado pelo IPEA, fase da pesquisa anterior a coleta de dados, existem cerca de 4 mil 

ILPI’s no Sudeste e no Brasil cerca de 6 mil.  Os dados das regiões Norte e Centro-Oeste já 

são conhecidos, e pesquisadores garantem que pela amostra dessas regiões, as ILPI’s 

encontram-se em estado lamentável e que muito ainda tem a ser feito para melhorar a 

qualidade (SOUZA, 2008).  
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Dados anteriores, como os do recenseamento em 2000, apontavam que 113 mil 

idosos moravam em domicílios coletivos. Estimou-se que desse número, 107 mil residem 

em ILPI, o que representa 0.8% da população de idosos brasileiros (CAMARANO, 2005 

apud POLLO; ASSIS, 2008).  

Segundo a fonte supracitada, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome (MDS), responsável pela política de cuidados de longa duração no Brasil, em 2005 a 

União financiou 1.146 instituições para 24.850 idosos. Ou seja, o número de idosos 

institucionalizados é bem maior já que dados recentes do IPEA estimam que existam cerca 

de 6 mil ILPI’s no Brasil. 

Para Born e Boechat (2002; 2006) a tendência da institucionalização é aumentar com 

o envelhecimento populacional. Mesmo em países desenvolvidos, como o Canadá e os 

EUA, onde a institucionalização de idosos com menos de 85 diminuiu, a internação 

daqueles com 85 e idade superior, aumentou. Camarano et al. (2007) referem que essa 

diminuição deve-se as opções de rede de serviços existente nesses locais, como centros-

dia, serviços comunitários e domiciliares formais, que proporcionam manter o idoso 

socialmente presente. Souza (2008) refere que em Cuba os idosos dependentes ou 

semidependentes passam o dia nas instituições, se beneficiando de programas e serviços, e 

no final do dia a família vai buscá-lo. O perfil do idoso nesses países desenvolvidos que 

recorrem a ILPIs é de idosos com mais de 85 anos, com dependência grave e Demência 

(BORN; BOECHAT, 2002; 2006).  

No Brasil a pesquisa realizada no Norte e no Centro-Oeste pelo IPEA, descrita por 

Souza (2008), revelou que aproximadamente metade dos residentes no Brasil é 

independente, não necessitando de cuidados para realização das atividades diárias, e os 

homens são maioria. Na região sul do Brasil um levantamento em 14 ILPI’s no Rio Grande 

do Sul mostrou que o perfil dos residentes é de mulheres (64,9%), com escolaridade e renda 

baixas, idade superior a 70 anos, solteiras ou viúvas. A maioria tem família (42,6% possuem 

filhos), é aposentada (44,3% recebem de um a menos de dois salários mínimos), e muitos 

apresentam cuidados especiais de saúde (HERÉDIA apud POLLO; ASSIS, 2008).  

Os fatores de risco para internação no Brasil são: síndrome de imobilidade, múltiplos 

problemas médicos, depressão, demência, alta hospitalar recente, incontinência, ser mulher, 

ter idade acima de 70 anos, ser solteiro, sem filhos, viúvo recente, morar sozinho, 

isolamento social (falta de apoios sociais) e pobreza (BORN apud AMENDOEIRA et al, 

2000). 
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Devido ao contexto sócio-cultural do Brasil, o processo de instituicionalização ocorre 

em algumas regiões por motivos diferentes. No Sul e Sudeste, para aqueles com poder 

aquisitivo maior, esse processo ocorre de forma similar ao Canadá e EUA, mas nos locais 

de maior desigualdade econômica é comum a institucionalização ocorrer devido a presença 

de doenças crônico-degenerativas, dificuldades geradas pela famílias ou impossibilidade de 

manter o idoso em casa (BORN; BOECHAT, 2002). 

Algumas situações são também marcadas pelo conflito familiar que resultam na 

procura da família, ou às vezes do próprio idoso, pela institucionalização. Além disso, muitas 

famílias não conseguem manter o idoso dependente em casa porque o cuidado se torna 

difícil e desgastante física e emocionalmente. Quando a situação socioeconômica é mais 

favorável, a sobrecarga pode ser minimizada com a contratação de cuidadores e outros 

tipos de suporte (POLLO; ASSIS, 2008). 

Independente das causas de institucionalização, Beltrão (2009) refere que a qualidade 

da relação com familiares e da estimulação cotidiana pode ser muito maior em ILPI’s, pela 

especialização dos serviços oferecidos e atendimento às necessidades dos idosos que 

muitas vezes não pode ser suprida pelos arranjos familiares atuais. 

Isso corrobora com o novo paradigma dessas instituições, que passam a ser moradias 

especializadas com as funções básicas de fornecer assistência gerontogeriátrica, um 

ambiente doméstico, aconchegante e que preserve a intimidade e identidade dos seus 

residentes. Sendo assim, a ILPI não é apenas uma residência, nem se trata de um hospital, 

mas uma instituição de caráter sócio-sanitário, como denominam os países de língua 

espanhola (BORN; BOECHAT, 2006). 

2.2.3 As ILPI’s em outros países 

Nos EUA, para garantir a qualidade nessas instituições, há um programa 

governamental de assistência à saúde dos idosos, o Medicare, que fiscaliza e classifica 

suas nursing homes em até 5 estrelas. Esta classificação depende de fatores como os 

resultados das inspeções sanitárias dos últimos três anos, o tempo e o nível de assitência 

fornecida diariamente a cada residente (US, 2009). 

 Além disso, nos EUA a população tem acesso ao nursing home compare, site do 

governo que disponibiliza guia para a escolha da instituição, um checklist para ser 

preenchido pelo familiar durante a visita na provavél ILPI e o ranking atualizado, 

comparando os últimos resultados aos encontrados seis meses antes (US, 2009). 
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No que diz respeito ao design ambiental, estas casas são projetadas para terem um 

design amigável, sem barreiras e que atenda às necessidades à longo prazo. Além disso, 

estes espaços devem reproduzir um lar, proporcionando bem-estar físico e social (fig. 3 e 4) 

(US, 2009). 

 

 
Figura 3: Fachada de instituição para idosos nos EUA. 

Fonte: www.yewtreenursing.com 
 

 
Figura 3: Sala de convivência de instituição para idosos nos EUA. 

Fonte: www.alverstokehouse.com 
 

O Instituto Nacional de Ciências da Construção dos EUA propõe os cinco atributos 

para o desenho de uma instituição de moradia para idosos (US, 2009): 

- Ambiente acolhedor e terapêutico: ambiente preparado para as alterações 

decorrentes do envelhecimento, com um espaço cujas dimensões e escalas permitam luz 

natural, uma variedade de experiências espaciais e vista para o exterior. Sendo também 

contemplado com o uso objetos familiares que orientem (como calendário, relógio e 

lembretes), todos não-reflexivos. Os espaços da instituição devem ter cores e texturas 

variadas e agradáveis, escolhidas com cuidado para que não desorientem ou causem 

agitação nos residentes. Além disso, devem ser espaços que permitam personalização, 

privacidade, escolha e controle, por meio do uso de tecnologias assistivas. A autonomia dos 

residentes também deve ser favorecida, tornando os espaços fáceis de identificar e utilizar. 



 39 

- Projetado para todos os usuários: os funcionários também devem ter sua eficiência 

favorecida pelo ambiente, de forma que as distâncias entre os espaços frequentemente 

usados sejam minimizadas e que facilite o controle visual dos residentes. 

- Limpeza e saneamento: um ambiente livre de odores é alta prioridade em instituições 

para idosos, tendo em vista que muitos residentes podem ser incontinentes. Práticas 

operacionais de limpeza e a escolha cuidadosa do mobiliário podem ser ferramentas úteis 

nesse contexto. O projeto arquitetônico pode ajudar por meio da ventilação eficaz, do uso de 

revestimentos e acabamentos que evitem o acúmulo de sujeira e sejam fáceis de limpar. 

Além disso, com quartos e banheiros altamente visíveis e em locais chave, como perto dos 

espaços onde os moradores se reúnem. 

- Sistema de sinalização: um dos princípios de um lar é que este seja um ambiente 

que o morador conheça e domina. Sendo assim, um sistema de sinalização bem pensado 

contribui para que os residentes não desorientem e fiquem agitados. O sistema de 

sinalização pode ser implantado por meio de diversos elementos, como cores, texturas, 

objetos de arte e sinais escritos/desenhados. O relevante é que os espaços e destinos 

sejam identificados e que estes elementos de identificação possam ser vistos à distância. As 

letras e símbolos devem ser claros e com contraste adequado. Este recurso pode ser usado 

nos locais onde os clientes não devem entrar. Desta forma, evita-se destaque nas portas e 

espaços destes ambientes, priorizando e chamando a atenção para os cômodos que os 

moradores frequentam. 

- Acessibilidade: toda a instituição deve obedecer as normas de acessibilidade, 

tornando todo o ambiente (espaços, equipamentos e mobiliários) facilmente utilizável por 

cadeirantes, com barras de apoio, livre de desníveis importantes e bem sinalizado. 

- Segurança: o projeto dos espaços deve considerar o uso de elementos seguros 

como uso de piso não-reflexivo e antiderrapante. Também deve haver o controle de acesso 

aos espaços perigosos e saídas, bem como as demais instalações serem seguras para 

residentes e funcionários. 

- Estética e Sustentabilidade: a estética está intimamente relacionada com a criação 

de um ambiente terapêutico e acolhedor. Além disso, é uma importante ferramenta de 

marketing para famílias, moradores e funcionários. As considerações estéticas para uma 

instituição para idosos incluem: o maior uso da luz natural, materiais naturais e texturas; uso 

de arte; atenção às proporções, cor, escala e detalhes; ambientes claros com espaços 



 40 

públicos generosamente dimensionados e integrados a outros espaços; o uso de escala 

íntima para escritórios e quartos; ambiente com aparência de domicílio e não hospitalar. 

Por fim, o instituto Nacional de Ciências da Construção dos EUA define os aspectos 

relacionados à sustentabilidade, pois as instituições de idosos são edifícios públicos que 

podem ter um impacto significativo no ambiente e na economia da comunidade. É 

necessário que esta abordagem do “cuidar”, que é carro-chefe dessas instituições, se 

estenda para o cuidar da sociedade e do resto do mundo, sendo assim, as instituições de 

idosos nos EUA são construídas e exploradas de forma sustentável (US, 2009).  

2.3  A Ergonomia e o ambiente construído no contexto do envelhecimento 

 2.3.1 Conceitos e definições 

O processo de senescência modifica a relação do idoso com o contexto social e o 

ambiente arquitetônico. Essa modificação é percebida na realização de tarefas, 

especialmente nas condições maior fragilidade, como nos idosos muito idosos (FERREIRA; 

SOUZA, 2006). 

Hunt (1991) afirma que para atender ao perfil funcional dos idosos, os espaços 

arquitetônicos devem atender às necessidades físicas, informativas e sociais.  As 

necessidades físicas são aquelas referentes à promoção da saúde, conforto, segurança e 

acessibilidade, levando em consideração as variações antropométricas e limitações 

individuais. Alguns desses atributos são: acessibilidade das áreas de circulação, conforto 

proporcionado pela mobília, integração dos espaços interiores e exteriores, etc. As 

necessidades informativas representam a capacidade do ambiente de favorecer a 

percepção da informação assegurando a legibilidade e orientação. Alguns desses atributos 

são: cores, texturas, odores, formas, permeabilidade, sinalização, etc. Por fim, as 

necessidades sociais estão relacionadas a adequação do espaço na promoção do conforto 

psicológico e social dos residentes. Estes atributos abrangem desde a implantação e 

localização do edifício até as características da mobília e tem como objetivos fundamentais 

assegurar a privacidade, territorialidade e socialização dos usuários. 

O ambiente físico quando não suporta as diferenças impostas pela idade leva à 

restrição nas atividades e limitação na participação (BUCHALLA, 2002). 

De acordo com Perracini (2006), os espaços públicos e privados, o que inclui os 

ambientes de moradia, foram projetados e desenvolvidos para adultos jovens, de altura 
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mediana e sem nenhuma limitação funcional, ou seja, para um homem padrão, que sabe-se 

ser um mito.  

Perracini (2006) refere ainda que a decisão de onde envelhecer muitas vezes não é 

respeitada, em especial, porque os ambientes e serviços não proporcionam um contínuo de 

apoio para as necessidades impostas pela senescência. A autora exemplifica a 

possibilidade de adaptações, como a instalação de dispositivos de segurança e de ajuda no 

domicílio, ou de planejamento, como a transferência de idosos semi-dependentes para ala 

de dependentes em um clínica geriátrica.  

Segundo Perracini (2006) e Ulbricht e Flores (2008), os espaços de moradia dos 

idosos merecem atenção especial quanto ao design e a arquitetura, pois este é local que os 

idosos passam a maior parte do seu tempo e é marcado por significados e significantes. 

Para os autores, se mal projetado, esse ambientes contribuem aumentando ou deteriorando 

a percepção de eficácia e independência dos idosos. 

Sendo assim, percebe-se que o ambiente construído de serviços e moradias não 

considera a população que comprovadamente está envelhecendo e possui necessidades 

especiais que podem ser atendidas por meio do planejamento e adequação dos espaços. 

Uma das disciplinas que pode contribuir neste sentido é a Ergonomia, que segundo 

Vidal (2002), busca em outras disciplinas de base o conhecimento acerca das atividades 

para que possam ser feitas mudanças pertinentes nos espaços e projetos mais bem 

elaborados. Vale destacar que quando a modificação ocorre no ambiente já construído, essa 

correção ergonômica pode ser mais onerosoa, pois modificações são feitas em ambientes, 

situações e produtos já existentes, enquanto que na concepção, os aspectos que otimizem a 

interação do homem com o ambiente são considerados ainda na fase do projeto (LAVILLE, 

1977). 

A Ergonomia é definida como disciplina científica interessada em compreender as 

interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema, e a profissão que 

aplica teorias, princípios, dados e métodos para projetar a fim de otimizar o bem-estar e a 

performance do sistema (IEA, 2000) 

A IEA (2000) esclarece que a área de atuação dessa disciplina se estende por todos 

os aspectos da atividade humana, não somente as atividades de trabalho, como é comum 

associar tanto pela origem da grega do sufixo ergon (trabalho) quanto pela grande 
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quantidade de referências clássicas e atuais que relacionam a Ergonomia com as atividades 

produtivas.  

Tendo em vista a gama de atividades que pode ser estudada por esta disciplina e a 

função holística de considerar os aspectos físicos, cognitivos, sociais, organizacionais e 

ambientais, a Ergonomia possui domínios de especialização. Estes domínios permitem 

aprofundar o conhecimento sobre os fatores que interferem de forma positiva ou negativa 

nas interações humanas durante a realização de atividades (MORAES, 2004; VIDAL, 2002). 

Os domínios definidos pela IEA (2000) são: Ergonomia Cognitiva, Organizacional e 

Física. Moraes (2004) ressalta que esses domínios, também conhecidos como áreas de 

atuação, é uma classificação generalista, e para maior especificidade muitos autores 

acrescentam ao nome ergonomia o ambiente estudado, como por exemplo,”ergonomia da 

casa”. 

Iida (2005) e Vidal (2002) referem que a Ergonomia Cognitiva aborda os processos 

mentais, considerando que estes afetam na interação do homem com o sistema do qual faz 

parte. Percepção, memória, raciocínio e atenção são algumas das funções cognitivas 

referidas pelos autores, que determinam a carga mental, a tomada de decisões e outras 

questões relacionadas aos domínios cognitivos envolvidos em uma atividade. 

Para Iida (2005) a Ergonomia Organizacional estuda a otimização dos processos de 

produção, das estruturas organizacionais, políticas, dentre outras, que determinam a 

comunicação, o projeto participativo, a organização e outras questões presentes em 

sistemas sócio-técnicos de uma atividade. Ou seja, os aspectos organizacionais atrelados 

as atividades são considerados:  a distribuição de tarefas, a jornada de trabalho, os horários 

e as pausas, etc. 

A Ergonomia Física, por sua vez, foca os aspectos físicos de uma situação, ou seja, 

das exigências do ambiente físico e das estruturas e funções do corpo. Anatomia, 

antropometria, fisiologia e biomecânica são conhecimentos requeridos tendo em vista sua 

relação com as atividades. Outros tópicos relevantes incluem: postura, material manuseado, 

movimentos repetitivos, a disposição dos materiais, a segurança e os aspectos relacionados 

a saúde. Sendo assim, a Ergonomia Física adequa as exigências da atividade aos limites da 

capacidade do corpo (IEA, 2000; IIDA, 2005; VIDAL, 2002). 
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Para Martins (2003), a Ergonomia no âmbito do ambiente construído incorpora 

disciplinas relacionadas ao ambiente, como a arquitetura, o design e as engenharias, dentre 

outras, para analisar as interações e adequações ao ser humano.  

A Ergonomia das construções, cuja denominação usada neste trabalho é de 

Ergonomia do Ambiente Construído (EAC), surgiu da preocupação de projetar e adaptar o 

ambiente construído às atividades humanas que serão realizadas. Assim, a preocupação 

com o perfil de necessidades do usuário une-se a ideia do ambiente arquitêtonico onde há o 

desenvolvimento de tarefas (MONT’ALVÃO, 2009). 

Para Bessa e Moraes (2004) algumas definições de Ergonomia se aproximam do 

objeto de estudo EAC, como: “estudo do comportamento do homem durante o trabalho” 

(GRANDJEAN, 1983 apud BUTI, 1998) ou ainda, “estudo das características anatômicas, 

fisiológicas e psicológicas dos indivíduos no ambiente de trabalho, com a finalidade de gerar 

segurança, saúde, conforto e eficácia aos seus níveis otimizados” (FRASER, 1983 apud 

BUTI, 1998). 

Butti (1998 apud BESSA; MORAES, 2004) defende que a EAC deve se preocupar não 

somente com quem usa ou o que usa, mas principalmente onde usa, ou seja, com o 

ambiente físico e sociocultural que interfere na relação do homem com o objeto. Segundo 

Bessa e Moraes (2004), corroboram essa ideia e afirmam que a Ergonomia ocupa-se não 

apenas da relação do homem com o objeto, mas do homem com o ambiente onde está 

inserido. Sendo assim, o projeto arquitetônico de qualquer espaço deve ser resultado da 

avaliação das atividades desenvolvidas e das características dos usuários, tornando o 

ambiente harmonioso para sua finalidade (ELY; DORNELES, 2006; LAVILLE, 1977). 

Nesse contexto da preocupação da relação do homem com o ambiente, surge a 

Psicologia Social que, segundo Fischer (1994 apud BESSA; MORAES, 2004), permite a 

compreensão das relações do homem com seu ambiente, mais precisamente, do uso que o 

homem faz do espaço enquanto produto cultural. Bessa e Moraes (2004) citam ainda a 

definição de Heimstra e Mcfarling (1978) que a Psicologia Social trata do estudo das 

relações entre o comportamento humano e o ambiente físico. 

A diferença marcante entre a preocupação da EAC e da Psicologia Social surge na 

definição de Soares (1998 apud MORAES; MONT’ALVÃO, 1998): “tecnologia projetual das 

comunicações entre homens e máquinas, trabalho e ambiente” (BESSA; MORAES, 2004, p. 

68). A palavra-chave dessa definição é “projetual” pois a ela pode-se integrar fenômenos 

como a territorialidade, espaço pessoal e privacidade (BESSA; MORAES, 2004). 



 44 

 Villarouco et al. (2008) refere que ao considerar os diversos aspectos envolvidos no 

ambiente construído, há necessidade de uma abordagem sistêmica quando se trata de 

avaliar o projeto do ambiente sob a ótica da Ergonomia (fig. 4). Para a autora, uma completa 

avaliação ergonômica do ambiente abrange diversas variáveis, como o conforto ambiental, a 

percepção do usuário, as medidas antropométricas e a adequação dos materiais. 

 

Figura 5: Fatores componentes de uma análise ergonômica do ambiente. 
Fonte: Villarouco et al., 2005. 

Como percebe-se no quadro acima, cada uma dessas variáveis abrange outras 

igualmente importantes na relação do homem com o ambiente construído.  Abaixo 

descreve-se a importância de algumas dessas variáveis para os usuários idosos. 

2.3.2 Variáveis ergonômicas e usuários idosos 

No que concerne ao conforto ambiental, Silva (2001) refere que são diversas as 

variáveis relacionadas, como: ruído, iluminação, temperatura, dentre outras. 

Especificamente para o espaço de moradia do usuário idoso, o conforto ambiental deve ser 

bem planejado tendo em vista a relação não só com o bem-estar, mas com a condição de 

saúde muitas vezes fragilizada dos residentes. A temperatura é um dos elementos principais 

de conforto nessas residências (IINO; IGARASHI; YAMAGISHI, 2005).  

Pesquisas relatam a importância da iluminação na terceira idade, em especial, na 

relação com as quedas e com alterações comportamentais nos idosos com demência, que 

podem ter alterações do ciclo circadiano (sono) e como resultado: agitação noturna e o 
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aumento do risco de desenvolver depressão. Essas condições são desgastantes tanto para 

os pacientes quanto para os cuidadores, o que muitas vezes leva a sedação indevida 

(SOMEREN, 2005). 

Além de ser necessária a preocupação com os elementos do conforto ambiental, 

pensar em ambientes para idosos requer também conhecer medidas que definirão o espaço 

utilizado na realização de atividades. Desta forma, percebe-se a relevância da 

Antropometria, que é definida como um grupo de técnicas e métodos de medição que 

permite investigar as diferentes medidas do homem e sua variação no processo de 

desenvolvimento, definindo as possibilidades e dificuldades que servirão como base para o 

design de produtos e ambientes (NOWAK, 2005). 

Para a melhoria da relação entre os idosos e seus espaços contruídos, alguns 

conceitos são fundamentais e unem-se à Ergonomia: 

O primeiro deles está relacionado à ideia de um ambiente que qualquer pessoa 

chegue e usufrua de todos os espaços e equipamentos de forma independente, ou seja, é o 

conceito de acessibilidade, que é definida, de acordo com NBR 9050/94 como: 

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

edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos” (ASSOCIAÇÃO, 2004, p.10). 

Segundo Bins et al. (2001 apud ELY; DORNELES, 2006), a informação e a mobilidade são 

os principais determinantes da acessibilidade aos espaços. Quando estes aspectos são 

considerados, o ambiente pode ser utilizado sem a necessidade de conhecimento prévio, 

com conforto e segurança, ou seja, não existem barreiras que impeçam a utilização dos 

usuários. 

A usabilidade é um outro conceito determinante neste contexto, pois determina a 

facilidade e a eficiência de um produto ou sistema. De acordo com Moraes (2004), os 

fatores que determinam a usabilidade são: facilidade de aprendizagem; efetividade (quando 

o desempenho aceitável é alcançado por uma proporção definida de usuários); atitude 

(desempenho aceitável ser atingido considerando custos humanos aceitáveis); flexibilidade 

(o produto deve ser capaz de lidar com um limite de variações de tarefas, além das 

inicialmente especificada); utilidade percebida do produto; adequação à tarefa (adequação 

das funções e das necessidades e requisitos dos usuários); características da tarefa e dos 

usuários. No sentido ergonômico, a usabilidade é entendida como a possibilidade de 

assegurar o melhor uso possível, adequando o “produto” ao usuário (VIDAL, 2002). 
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Contribuições também advém do desenho universal, que visa a concepção de 

produtos e ambientes que possam ser usados por pessoas de todas as idades e condições 

de saúde, sem a necessidade de adaptação (THE CENTER, 2008). 

O Design também tem contribuições importantes no planejamento e adaptação do 

espaços construído porque é responsável por apresentar opções e soluções que tragam 

segurança, conforto e acessibilidade ao maior número possível de usuários e situações, 

dispensando adaptação ou design especializado dos ambientes (FERREIRA; SOUZA, 

2006). O conceito de design social ao ser aplicado no planejamento dos espaços pressupõe 

o envolvimento direto dos usuários no processo de projeto a fim de produzir ambientes mais 

congruentes com suas necessidades. Em um processo de design social, sentimentos de 

controle podem ser estimulados de maneira mais profunda pois há a mudança de um papel 

passivo do sujeito para um papel ativo no processo de projeto, implicando não só na 

produção de ambientes mais congruentes com suas necessidades e desejos, mas também 

na consciência de sua colaboração para desenvolvimento de soluções para esses 

ambientes (TOMASINI et al, 2008). 

No processo de avaliação do ambiente construído, além desses aspectos, os fatores 

psicossociais e culturais do ambiente devem ser considerados (VILLAROUCO, 2004). 

Moraes (2004) corrobora com esta consideração, referindo ainda que o aspecto principal na 

interação do homem com o ambiente é considerar suas características e limitações 

culturais, cognitivas, emocionais e físicas. 

O planejamento dos espaços de moradia sem considerar o usuário e suas tarefas, 

acarreta em ambientes como o referido por Moraes (2004): espaços extremamente 

reduzidos, o que resulta em acidentes que atingem, particularmente, idosos e crianças. No 

entanto, o dimensionamento não é o único problema encontrado, como exemplificam Ely e 

Dorneles (2006): 

(…) átrios de entrada com diferentes níveis, vencidos com degraus e 
corredores estreitos, elevadores exíguos ou mesmo a falta deles; a alta 
exigência na aplicação de esforço para a manipulação dos puxadores, as 
cozinhas ou instalações sanitárias com pequenas dimensões (s/p.) 

Para Neri (2001), a dependência na terceira idade pode estar ligada a presença de 

barreiras arquitetônicas como escadas, pisos escorregadios e desnivelados, pela falta de 

aplicação da Ergonomia em mobiliários, como camas muito altas, e falta de apoios e barras. 

Gorni (2008) em seu estudo sobre a relação do envelhecimento com o espaço 

construído, sugere algumas modificações no ambiente para que haja um melhor conforto ao 
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usuário envelhecido, sendo elas: adequação de todos os elementos do espaço construído 

que imponha movimentação exagerada dos membros superiores, como portas superiores 

de armários de cozinha; realocação de acessórios freqüentemente utilizados para áreas 

mais acessíveis; rearranjo de objetos em armários (cozinha, quarto, áreas de serviço) 

objetivando facilidade de acesso; impedir que objetos sejam alcançados apenas com o 

deslocamento do arco plantar (ponta de pé); assentos com altura poplítea que compensem 

a gradual perda muscular e dispositivos de abertura de janelas que não imponham força de 

torção ou tração. 

 O autor ainda cita a preocupação de certos aspectos do ambiente construído que têm 

relação com a condição clínica do usuário envelhecido, como é o caso da manutenção da 

homeostase que é influenciada pelas temperaturas acima ou abaixo de valores definidos 

como confortáveis (em torno de 22o), falta ou excesso de janelas e portas para a 

transferência de calor, insolação demasiada com aquecimento de paredes externas, ou 

insuficiente, causando condensação de água em pontos críticos, e o posicionamento da 

construção que impede insolação em determinados ambientes durante um percentual 

significativo do dia. 

Tendo em vista essa constatação, percebe-se a relevância de profissionais habilitados 

para projetar e adaptar ambientes que compensem as limitações dos usuários idosos.  

Com a fundamentação teórica supracitada, percebe-se que a EAC ocupa-se da 

relação do usuário e do ambiente, indo além das questões arquitetônicas, visando o conforto 

e a adaptabilidade.  

No que diz respeito ao projeto de espaços de moradia para a pessoa idosa, segundo 

Flores e Ulbricht (2008), contemplando segurança, funcionalidade, conforto e, 

principalmente, considerando-se as limitações físicas, é permitido que o idoso permaneça 

em sua residência, promovendo autonomia e independência para as atividades de vida 

diária e reduzindo os riscos de acidentes. 

No que concerne aos estudos que relacionam Ergonomia e envelhecimento, de 

acordo com pesquisa realizada nos anais do Congresso Brasileiro de Ergonomia 2008, 

percebe-se ainda uma ínfima produção teórica com apenas seis trabalhos. Esta é uma 

realidade díspare com as atuais demandas, de um mundo que anda envelhecendo e tem 

buscado desenvolver políticas e estratégias para atender as necessidades desse novo perfil 

populacional. 



 48 

Neste contexto, pretende-se por meio deste trabalho avaliar os ambientes de moradia 

coletiva, ILPI’s, sob a ótica da Ergonomia, identificando se existe adequação do espaço 

construído às necessidades dos usuários. A partir desse estudo vai ser possível conhecer a 

relação do usuários idosos com o ambiente e avaliar se as necessidades dos usuários estão 

sendo atendidas de forma a permitir qualidade de vida para os residentes. 

3. ESTUDOS DE CASO 

Neste capítulo os estudos de caso das ILPI’s privadas serão apresentados de acordo 

com as fases da MEAC. 

Os critérios para escolha dos espaços avaliados nas ILPI’s foram os ambientes 

construídos exigidos na RDC no 283/05; no caso de dois ou mais com a mesma função, o 

escolhido era o mais usado pelos residentes ou aqueles com valores/condições mais 

distintos. 

Fez parte do processo de avaliação das instiuições a aplicação dos Apêndices A e B, 

que correspondem, respectivamente, ao Questionário de Avaliação de ILPI Privada e a Lista 

de Verificação das Principais Atividades das ILPI’s. Esses documentos foram elaborados a 

fim de direcionar a investigação dos aspectos propostos pela MEAC na primeira e terceira 

fase de aplicação da Metodologia. 

3.1 Estudo de caso: ILPI 1 

3.1.1 Análise Global do Ambiente  

A ILPI 1 está localizada na zona oeste do Recife. Na época da pesquisa (Julho/09) o 

número de residentes era de 47. Destes, 90% era de dependentes totais, ou seja, na 

marcha e para realização das atividades de vida diária (banho, alimentação, vestir, etc.). 

Nenhum dos dependentes na marcha fazia propulsão da cadeira de rodas, segundo a 

proprietária. Os cadeirantes eram residentes com disfunção cognitiva grave, provavelmente 

doença de Alzheimer na fase avançada. Quanto a presença de diagnóstico de disfunção 

cognitiva ou problemas comportamentais, o número exato não era conhecido, mas pela 

observação e convivência dos funcionários e gestor, esse número era de mais de 95%.  

As mulheres eram maioria na ILPI 1 (60%) e dentre elas, predominava a disfunção 

motora (90%). Nos homens a disfunção mais comum era a cognitiva (90%). Dos residentes 

da ILPI apenas 2 tinham autorização para sair da instituição. 

Os residentes da ILPI 1 chegam por demanda espontânea ou são idosos de rua, em 

situação de abandono familiar que foram aposentados pela prefeitura. O custo para 

institucionalização na ILPI 1 é de um salário mínimo para aqueles trazidos pela família (que 
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também fica responsável por medicações e materiais de higiene do idoso) e de 70% da 

aponsentadoria para os em situação de abandono familiar. Caso o idoso não tenha 

condições de gerenciar sua renda, os 30% que restam é administrado pela dona da ILPI 1, 

que investe na compra de materiais para higiene e cuidados com a saúde.  

No que diz respeito ao ambiente construído, a ILPI 1 está situada em rua calçada, 

transversal a principal avenida da região. Apesar da localização favorável, na época da 

pesquisa não havia identificação na fachada (fig 6). 

 
Figura 6: Fachada da ILPI 1. 

 

A planta baixa da ILPI 1 não encontrava-se na instituição, estando com a Vigilância 

Sanitária na época da pesquisa. A partir das medições e observações realizadas foi feito um 

croqui da instituição (fig 7). 
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Figura 7: Croqui da ILPI 1. 

 

De acordo com as medições feitas, a instituição possui uma área de aproximadamente 

640 m2. Segundo a proprietária, o espaço da instituição foi uma adaptação de duas 

residências. Para tornar comum o espaço das duas residências derrubou-se um muro que 

fazia a separação, sem nenhuma outra modificação no espaço construído para unificá-las. 

Sendo assim, não há nenhuma outra forma de comunicação entre as casas que não seja 

pela área do antigo jardim. Ainda de acordo com a proprietária, apenas 30% da ILPI 

obedecia as adaptações de infraestrutura regulamentadas pela ANVISA por meio da RDC no 

283/05. 

A instituição possui área externa coberta e descoberta, destinadas à convivência e ao 

desenvolvimento de atividades ao ar livre. A área descoberta (fig.8) possui apenas uma 

pequena árvore, não havendo área verde, sendo este espaço bastante frequentado pelos 

idosos independentes na marcha. A área coberta (fig.9) é onde ficam os idosos 

dependentes durante o dia. 
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Figura 8: Área externa descoberta da ILPI 1 Figura 9: Área externa coberta da ILPI 1 

 

Os demais ambientes que compõem a ILPI 1 são: dormitórios; sala para atividades de 

apoio individual e sócio-familiar que também funciona como sala administrativa e reunião; 

sala para atendimento médico e terapêutico; refeitório; cozinha; despensa; lavanderia; 

almoxarifado que também funciona como local  para guardar material de limpeza (a RDC no 

283/05 refere que devem ser locais distintos); banheiro para funcionários, que também serve 

como vestiário (locais também distintos de acordo com a Resolução da ANVISA). A ILPI 1 

possui também abrigo externo para armazenamento de lixo. 

Ao todo, a ILPI 1 possui 15 dormitórios (nenhum dotado de banheiro) separados por 

sexo, com diferentes dimensões e número de camas variado, possuindo desde quartos 

individuais a quartos com seis camas (fig. 10 e 11). De acordo com a proprietária, são 

respeitadas a afinidade entre os residentes e o nível de capacidade funcional na distribuição 

dos residentes por dormitório. 

    

                                     
Figura 10: Quarto para 2 pessoas da ILPI 1      Figura 11: Quarto para 6 pessoas da ILPI1 

 

Ao percorrer a ILPI 1 é inevitável a ideia de abandono e infelicidade. O ambiente da 

instituição é incômodo e “áspero”. A maioria dos cômodos são escuros, com ventilação 

precária e forte odor de urina. Em alguns dormitórios muitas camas sem lençóis e, poucos 

ambientes são os que possuem objetos pessoais para decoração. Raros são os idosos que 



 52 

se encontram em grupos socializando, os independentes na marcha encontravam-se 

isolados e os dependentes agrupados sem interação. Alguns pedem constantemente a 

atenção dos funcionários, da proprietária e dos visitantes, sendo algumas vezes ignorados. 

Os funcionários demonstram pressa todo o tempo e não se vê nenhum fazendo companhia 

aos residentes.  

Quanto ao quadro de funcionários, a ILPI 1 possui 24 funcionários, sendo eles: 10 

cuidadores; 01 médico; 01 enfermeiro; 01 nutricionista; 01 fisioterapeuta; 01 psicólogo; 02 

técnicos em enfermagem; 01 secretária; 01 recreador; 02 cozinheiras; 02 lavadeiras e 01 

contador. 

Os cuidadores e os técnicos de enfermagem são os funcionários com maior carga 

horária, com plantões de 12x 24 horas. Os demais funcionários tem carga horária e períodos 

de trabalho variados: a enfermeira reside ao lado da ILPI e é chamada quando necessário; o 

médico e o recreador atendem uma tarde por semana; o fisioterapeuta e a psicóloga 

intervêm duas vezes por semana; a lavadeira, a secretária e a cozinheira 8h/dia. 

No que diz respeito a rotina da instituição, foi organizado o quadro 1 com as atividades 

que  fazem parte do funcionamento da ILPI 1.  

 

Horário SEG TER QUAR QUIN SEX SÁB DOM 
07:00h Banho/ Café da manhã/ Medicação 
08:30h Banho de sol 
09:00h Limpeza/ arrumação 
10:00h Lanche 

Indefinido  Psic. Ft. Psic. Ft. Nutr.  
12:00h Almoço 
13:30h Limpeza/ arrumação 
14:00h Almoço funcionário 

Indefinido Médico Recr.  Recr.   Missa 
15:30h Lanche 

Banho 
Jantar/ Medicação 17:30h 

Pôr na Cama/ Deitar 
Quadro 2: Cronograma das atividades semanais na ILPI 1. 
Legenda: Psic.: Psicologia; Ft.: Fisioterapeuta; Nutr.: Nutricionista; Recr.: Recreador. 

 

De acordo com quadro acima, percebe-se que as atividades que fazem parte da 

rotina da instituição podem ser categorizadas em:  
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- atividades de arrumação e limpeza: varrer, passar pano, lavar os cômodos, 

trocar e lavar os lençóis e as roupas sujas;  

- atividade de assistência: ajuda na realização das atividades de vida diária, 

como escovar dentes, pentear cabelos, barbear, o uso do vaso sanitário 

(trocar fraldas, asseio pessoal e transferências para vaso), o vestir, o banho 

(transferência para o boxe ou a cadeira de banho, ajuda no ensaboar e 

enxugar) e a alimentação (levar a comida e/ou o líquido à boca); Além das 

atividades médicas, como os atendimentos psicoterápicos a residentes e 

familiares, a consulta com o médico, as sessões com o fisioterapeuta e o 

controle da medicação, realizada por funcionários; 

- atividades relacionadas à alimentação: preparação das refeições e dos pratos 

de cada residente; lavar e guardar todos os utensílios usados; organizar os 

alimentos na despensa, os utensílios utilizados nas refeições e os materiais 

de limpeza da cozinha no armário; 

- atividades de recreação: jogos, desenho, pintura, música, etc.; 

- atividade religiosa: preparação para a realização da missa. 

Destaca-se ainda, que algumas atividades, como as recreativas e algumas de 

assistência, como a psicológica e a fisioterápica, são irregulares. De acordo com a 

proprietária, essas ocorrem sempre na mesma freqüência durante a semana, mas em 

horários e dias indefinidos. 

As principais atividades para o funcionamento da ILPI, de acordo com a proprietária e 

alguns funcionários, abordados aleatoriamente, são as atividades de limpeza e de 

assistência. Dentre elas, “passar o pano na casa e dar banho nos idosos dependentes” 

foram as mais citadas.  

De acordo com os dados coletados e com a observação realizada, a atividade de 

passar o pano na casa além de ser a atividade principal para o funcionamento da instituição, 

é a atividade mais freqüente, sendo realizada no mínimo duas vezes ao dia.  

As atividades de limpeza são destinadas aos cuidadores do sexo masculino 

(geralmente dois), no entanto, se funcionárias estiverem disponíveis, também a realizam. Os 

materiais envolvidos para a realização da atividade de passar pano são desinfetante, balde 

com água, pano de chão e rodo, que ficam guardados em um depósito e no balcão embaixo 

da pia da cozinha. 
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Quanto ao banho dos idosos dependentes, essa atividade é realizada duas vezes ao 

dia. Como não foi possível a observação da atividade, pelo seu caráter íntimo, considerou-

se a descrição dos funcionários: o idoso é transferido da cadeira de rodas (CR) para cadeira 

dentro do banheiro, muitas vezes ainda na porta do cômodo pois não há condições de 

passar com a CR pela abertura da porta. As funcionárias (geralmente duas) despem o 

idoso, dão banho, enxugam e são ajudadas pelos cuidadores para a transferência para a 

CR. No quarto fazem asseio pessoal, vestem e guardam os produtos de higiene, que ficam 

junto com os outros pertences na cômoda.  

3.1.2 Identificação da Configuração Ambiental 

Nesta etapa foi realizado o levantamento dos seguintes condicionantes físico-

ambientais das ILPI’s: dimensionamento, iluminação, ventilação, ruído, temperatura, fluxos, 

deslocamentos, materiais de revestimento e condições de acessibilidade.  

Os pontos onde foram realizadas as medições de iluminação, temperatura e ruído, 

encontram-se destacados no croqui a seguir: 

 

Figura 12: Pontos de medição de iluminação, temperatura e ruído da ILPI 1. 
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Os resultados dos condicionantes físico-ambientais das ILPI 1 encontram-se descritos 

abaixos, de acordo com sua especificidade. 

 Dimensionamento 

 Como não foi possível ter acesso a planta baixa da ILPI 1, foi feito um croqui  (fig. 7) 

da instituição. De acordo com as medições realizadas, a ILPI 1 possui 640 m2 de área total, 

sendo: 475 m2 de área construída e165 m2 externa descoberta.  

 As dimensões dos espaços construídos variam de 37m2 (sala de atividades/ 

convivência) a 1,28 m2 da despensa. 

 Comparando as dimensões estabelecidas pela RDC no 283/05 às encontradas na ILPI 

1 (quadro 3), apenas os banheiros obedecem a Resolução da ANVISA. Destaca-se a 

discrepância entre o valores indicados na norma para as salas de atividades e convivência e 

as existentes na ILPI 1.  

CÔMODO RDC no 283/05 ILPI 1 
Dormitório (1 usuário) 7,5 m2 De 6 a 6,7 m2 

Dormitório (2 a 4 usuários) 5,5 m2 por usuário De 2,8 a 5m2 por 
usuário 

Banheiro 3,6 m2 De 3,8 a 5,8m2 
Sala para atividades 1 m2 por usuário 0,23 m2 por usuário 
Sala de convivência 1,3 m2 por usuário 0,23 m2 por usuário 
Sala para atividades de apoio 
individual e sócio-familiar 9 m2 7,3 m2 

Refeitório 1 m2 por usuário 0,74 m2 por usuário 
Almoxarifado indiferenciado 10 m2 3,7m2 
Banheiro funcionário 3,6m2 2,9 m2 
Área do vestiário 0,5m2 por funcionário Não possui 
Quadro 3: Comparação entre as dimensões regulamentadas (RDC no 283/05) e as da 
ILPI 1. 

 

Conforto Lumínico 

No momendo da medição o dia estava ensolarado. Foram feitas medições da 

iluminação natural em 15 pontos da instituição. No quadro 3 encontram-se os valores mais 

altos e mais baixos detectados e sua respectiva comparação com o recomendado pela 

norma (NBR 5413/92), de acordo com a função do ambiente. Os menores valores 

normatizados inseridos na tabela são recomendados para pessoas com acuidade visual 

abaixo da média.  
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Dos 15 pontos medidos, 7 estavam inadequados. Os corredores, a sala de reunião, a 

sala de diagnóstico e a de atividades de apoio individual estavam muito abaixo do 

normatizado. Os dormitórios e os banheiros variaram bastante, estando os valores mais alto 

e mais baixo fora da faixa recomendada. Um dos banheiros da ILPI teve 0 (zero) lux, o que 

limita seu uso à luz artificial. No entanto, alguns ambientes estavam de acordo com a norma 

de iluminância, sendo eles: o hall, o almoxarifado e a sala de convivência (vide quadro 4). 

Em nenhum dos dormitórios ou das circulações havia luz de vigília. 

CÔMODOS  

ILUMINAÇÃO 
NATURAL 

(maior/menor 
valor)  

NBR 5413/92 

Corredores  10 lux / 7 lux 75 a 150 lux 

Dormitório  301 lux / 2 lux 
 

Geral – 100 a 200 lux 
Local (leitura, escrita, 

bordado) – 200 a 500  lux 

Banheiro coletivo 280 lux / 0 lux Geral – 100 a 200 lux 
Local – 200 a 500 lux 

Sala para atividades e sala de convivência 164 lux Geral – 100 a 200 lux 
Local – 300 a 750 lux 

Sala para atividades de apoio individual e 
sócio-familiar  6 lux Geral – 100 a 200 lux 

Local – 300 a 750 lux 
Refeitório 75 lux Não especificado 

Cozinha 214 lux  Geral – 100 a 200 lux 
Local – 200 a 500 lux 

Almoxarifado  186 lux 100 a 200 lux 
Sala administração/reunião 75 lux 500 a 1000 lux 

Sala de diagnóstico/terapêutico 5 lux Geral – 150 a 300 lux 
Local – 300 a 750 lux 

Farmácia  101 lux Geral – 150 a 300 lux 
Local – 300 a 750 lux 

Hall 97 lux Geral – 75 a 150 lux 
Local – 200 a 500 lux 

Quadro 4: Comparação da iluminação natural da ILPI 1 e o recomendado pela NBR 

5413/92. 

 

Conforto Acústico  

Foram feitas medições durante o dia dos níveis de ruído da ILPI 1. No quadro a seguir 

encontram-se os valores mensurados e o que é estabelecido pela norma. 

CÔMODOS RUÍDO MÁX. RUÍDO MIN. NBR 10152/00 
Circulação (corredor) 71,4 dB 60,2 dB 45 - 55 dB 
Dormitório  59,2 dB 46,2 dB 35 - 45 dB 
Sala para atividades/ de convivência 76,5 dB 64,7 dB 40 - 50 dB 
Refeitório 79,9 dB 59,9 dB 40 - 50 dB 
Sala administração/reunião 75,8 dB 56,7 dB 30- 40 dB 
Hall 70,4 dB 62,1 dB 45 - 55 dB 
Quadro 5: níveis de ruído da ILPI 1 e o recomendado pela NBR 10152/00. 
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Todos os pontos medidos estavam com níveis de ruído acima do recomendado. De 

acordo com o observado, a instituição possui intensa movimentação diária dos residentes, 

funcionários, das visitas (familiares e comunidade) e dos voluntários. Além disso, o telefone 

toca constantemente no volume máximo e o aparelho de televisão está sempre ligado. 

Todos esses fatores contribuem para o nível acima do recomendado. 

Conforto Térmico 

A temperatura nos cômodos da ILPI 1 foi medida no mês de Junho (2009), no horário 

de pico (12:00h) em 16 (dezesseis) pontos da instituição. Segundo o Laboratório de 

Metereologia de Pernambuco (LAMEPE, 2010), no dia da medição as temperaturas mais 

altas e mais baixas foram respectivamente, 31,3oC e 24,6o C, uma temperatura típica. 

Na literatura, em fonte específica de Ergonomia, Iida (2005) refere como parâmetro de 

zona conforto para os padrões brasileiros a temperatura entre 20º e 24ºC, com umidade 

relativa de 40a. Relatando ainda, que as diferenças de temperatura em um mesmo ambiente 

não devem ser superiores a 4º C. Freitas (2009) refere as seguintes condições para 

ambientes arquitetônicos e urbanos da cidade do Recife: 

CONDIÇÕES DE CONFORTO EM AMBIENTES 
ARQUITETÔNICOS E URBANOS, NO RECIFE. TEMPERATURA (oC) 

Confortável 24 a 28 

Intermediário 
22 a 24 

e 
28 a 30 

Desconfortável 
< 22 

e 
> 30 

Quadro 6: Condições de conforto em ambientes arquitetônicos e urbanos da cidade do 
Recife. 
Fonte: FREITAS, Ruskin. Controle do ambiente. Recife : UFPE, 2009. 
 

No quadro 6 os parâmetros propostos por Freitas (2009) mostraram uma diferença 

importante de resultados quando comparado aos de Iida (2005), o que provavelmente 

representa que os parâmetros de Freitas (2009) sejam mais adequados para estudos na 

região do Recife. Enquanto que para Iida (2005) toda ILPI 1 pode ser considerada 

desconfortável, de acordo com os parâmetros de Freitas (2009), a instituição pode ser 

caracterizada como um ambiente em uma zona intermediária de conforto, entre o 

ideal/confortável e o inadequado/desconfortável. 
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Vale destacar que, de acordo com os valores de Freitas (2009), um dos ambientes (o 

dormitório) é considerado confortável, o que confere com a percepção tida pelo pesquisador 

neste ambiente durante a medição. 

Ao utilizar como parâmetro de conforto a referência de Iida (2005) todos os ambientes 

(100%) da ILPI 1 estão inadequados. No entanto, ao utilizar os valores propostos por Freitas 

(2009), a porcentagem de ambientes inadequados cai para 18,75%, o que ainda representa 

uma proporção importante de desconforto.   

CÔMODO 
TEMPERATURA 

ILPI 1 (oC) 
IIDA (2005) FREITAS (2009) 

Sala para atividades/ 
de convivência 30,9ºC Desconfortável Desconfortável 

Sala administração/reunião 28,5ºC Desconfortável Intermediário 
Área externa descoberta 30,4 C Desconfortável Desconfortável 
Refeitório 30ºC Desconfortável Intermediário 
Corredor 28,4ºC Desconfortável Intermediário 
Cozinha 29ºC Desconfortável Intermediário 
Área de Serviço 29ºC Desconfortável Intermediário 
Lavanderia 28,6ºC Desconfortável Intermediário 
Depósito 28,9ºC Desconfortável Intermediário 
Hall 28,2ºC Desconfortável Intermediário 
Sala para atividades de apoio 
individual e 
sócio-familiar 

28,3ºC Desconfortável Intermediário 

Sala de diagnóstico e terapêutico 28,1ºC Desconfortável Intermediário 
Despensa 29ºC Desconfortável Intermediário 
Farmácia 27,9ºC Desconfortável Confortável 

maior valor: 
30,1ºC Desconfortável Desconfortável 

Dormitórios menor valor: 
27,4ºC Desconfortável Confortável 

Banheiro Coletivo 29,5ºC Desconfortável Intermediário 
Quadro 7: Valores de temperatura dos cômodos da ILPI 1 e suas respectivas condições 
de conforto de acordo com os parâmentros de Iida (2005) e Freitas (2009). 

Percebe-se também no quadro acima uma variação de temperatura (3ºC) importante 

entre os cômodos da ILPI, ficando dentro do intervalo de variação sugerido por Iida (2005). 

Como o proposto por Freitas (2009) é uma referência específicada a região onde 

ocorreu a medição, pode-se caracterizar a ILPI 1 como um espaço que precisa ser estudado 

para chegar a temperaturas mais amenas. Isto, poderia ser obtido se houvesse um 

adequado estudo de ventilação, dos dimensionamentos das aberturas (janelas e portas) e 

uso de recursos minimizadores do calor provocado pelo sol nas paredes. A falta de 

vegetação também é um outro ponto que na ILPI 1 contribui para aumentar o calor nos 

ambientes.  
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Materiais de revestimento 

 A ILPI 1 possui revestimento de piso anterior ao funcionamento da ILPI e recente, 

colocado após as modificações realizadas pela proprietária. Encontra-se cerâmica em 

dormitórios e em áreas comuns, como corredor e banheiro; Cimento na rampa de entrada, 

nos dormitórios e na sala de convivência. A cerâmica é de diversos tamanhos e padrões. 

Segundo os funcionários, o piso interno e externo são de fácil limpeza e conservação. Os 

desníveis encontrados na instituição estão dotados de rampa. 

Nos espaços da instituição predomina a cor branca nas paredes. Outras cores 

encontradas nas paredes são: rosa (banheiro comum) e azul (no refeitório). 

Acessibilidade 

- Rampas 

A casa principal da ILPI 1 possui uma rampa revestida de cimento (fig. 12) com 

largura de 1,17m e inclinação de 10%. Nesta há corrimão instalado nas paredes laterais, 

incidindo dentro da largura da rampa. O patamar inferior da rampa possui 1,70m de 

dimensão longitudinal e o superior (parte do refeitório) com mais de 1,5m de largura.  

 
Figura 13: Vista da rampa da ILPI 1. 

 

- Barras de apoio e Corrimãos 

A ILPI 1 tem corrimãos instalados na rampa, em parte do refeitório, no corredor da 

primeira casa (fig. 14) e barras nos banheiros (fig. 15). As barras são de PVC com diâmetro 

de 4,5cm e 5cm. A NBR 9050/04 define as dimensões das barras. A comparação entre os 

valores normatizados e os da ILPI 1 encontram-se no quadro 8. 



 60 

 ILPI 1 NBR 9050/04 

CÔMODO  Ø H D C Ø H D C 
Rampa  4,5cm 1m 5cm 1,5m 3 a 

4,5cm 
92cm 4cm 

(min) 
varia 

Corredor 5cm 1m 6cm 4,3m 3 a 
4,5cm 

92cm 4cm 
(min) 

varia 

Refeitório 5cm 1m 4,5cm 2,1m 3 a 
4,5cm 

92cm 4cm 
(min) 

varia 

Banheiro 
- bacia 
- boxe 

 
5cm 
4cm 

 
73cm 
1,4m 

 
48cm 
6cm 

 
72cm 
70cm 3 a  

4,5 cm 

 
75cm 
75cm 

 
40 a 
20cm 
(máx) 
 

 
80cm 
60cm 

Quadro 8: Comparação das dimensões das barras e corrimãos da ILPI 1 e o normatizado. 
Legenda: Ø= diâmetro; H = altura; D= distância (entre a face lateral da barra e a parede ou eixo 
da bacia; no caso dos corrimãos: prolongamento antes e depois da rampa ou escada); C= 
comprimento. 

Ao comparar os valores encontrados nas barras e os normatizados, percebe-se que 

a maioria das barras encontram-se com valores acima do estipulado. Dos 19 valores 

avaliados, dentre eles: diâmetros, alturas, distâncias e comprimentos, apenas 6 estavam de 

acordo com o estabelecido pela NBR 9050/04. 

 
Figura 14: Corrimãos do corredor principal da da ILPI 1 

 
Figura 15: Barra do box do banheiro mais acessado da  ILPI 1. 



 61 

- Portas  

As portas da ILPI têm vão livre de 70cm (banheiros) e 80 cm (quartos) e altura de 

2,1m. No que diz respeito às maçanetas, alguns quartos não possuem e nos demais 

encontram-se as do tipo alavanca. Em nenhuma das portas da ILPI 1 há revestimento 

resistente a impactos ou puxador horizontal associado a maçaneta. Uma das portas (fig. 16) 

dos dormitórios abre para fora e para esquerda, fugindo dos padrões comumente 

encontrados. 

 
Figura 16: Porta de dormitório da ILPI 1 sem maçaneta e que abre abre para fora e esquerda 

 
Figura 17: Dormitório sem porta da ILPI 1 

 

 Quanto às portas e portões que permitem o acesso externo da ILPI 1, o principal é 

uma porta com 1m de vão livre, sem maçaneta ou puxador (fig. 18). O acesso de serviço, 

por onde é levado o lixo da instituição, é um portão de 3m de vão livre. 
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Figura 18: Portão de acesso principal da ILPI 1. 

 

- Banheiro  

O item analisado foi o sugerido pela RDC no 283/05: banheiros coletivos. Esta 

resolução sugere que este item esteja de acordo com a NBR 9050/04, que trata da 

acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos. Dos 10 itens 

avaliados em relação ao banheiro todos estavam inadequados (vide quadro 9). 
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 ILPI 1 NBR 9050/04 
ITEM H/d D C H D E 

Bacia 
Sanitári

a 

H = 0,51 
m c/ 

assento 
a partir 
do piso; 

 

 
Área  

de transferência  
perpendicular. 

H= Máx. 
0,46m c/ 
assento 

 

Áreas de 
transferência 

lateral, 
perpendicular e 

diagonal; 

Descar
ga 

H=0,7m 
  

Caixa d’água  
com corda  
para puxar. 

H = 1,00 m 
  

Preferência 
alavanca ou 
automática; 

Boxe 
  1,45 m x 

1,05 m 

Porta de acrílico 
 abre  

para dentro  
do boxe,. 

 0,90 m x 
0,95 m 

Prever área de 
transferência 

externa; ducha 
manual; banco 

articulado ou fixo. 

 
Lavatór

io 

H= 0,9 m 
da borda 
superior 
ao piso; 
Sifão: 
0,35 m 

da face 
frontal 

 

 
Sifão embutido 

 em coluna  
até o piso. 

H = 0,78 m a 
0,80 m do da 

borda superior 
ao piso; Sifão: 
0,25 m da face 

frontal 
 

 

Prever área de 
aproximação 

frontal; o sifão deve 
ser protegido; não é 
permitido o uso de 
colunas até o piso 
ou gabinetes; deve 
ser instalada barras 

de apoio junto. 

 
Torneir

a 
d= 0,34m  Acionamento 

giratório. 

Máx. 0,5m da 
face externa 

frontal do 
lavatório. 

 
Acionadas por 

alavanca ou sensor 
automático 

 
Espelh

o 

H = 1,31 
m da 
borda 

inferior; 
1,83 m 

da borda 
superior. 

 Espelho vertical.  

H = 0,90 
da borda 
inferior e 
1,80 m 

da 
superior 

até o 
piso (p/ 
espelho 
vertical); 

Pode ser usado 
espelho com 

inclinação de 10º do 
plano vertical. 

Quadro 9: Comparação das medidas e características do banheiro da ILPI 1 e o recomendado 
pela NBR 9050/04. 
D: Dimensões; H: Altura; d: distância; C: Características; E: Especificações. 

A bacia sanitária apesar de possuir elevação (fig. 22), ultrapassa a medida 

recomendada pela norma. Quanto às áreas de transferência (fig 23), o banheiro possui área 

para a cadeira de rodas ser posicionada, mas as barras interferem na funcionalidade do 

espaço, não permitindo transferências laterias e diagonais. A altura do acionador da 

descarga e as especificações para acionar também não obedecem a norma. 

O box possui dimensões satisfatórias e áreas para transferência. No entanto, a 

presença de uma parede inviabiliza a passagem do cadeirante para o boxe. A porta do boxe 

também está inadequada por ser de acrílico, material de baixa resistência à impactos (fig. 19 

e 20). O lavatório está alto para o parâmetro normatizado, não possui barras de apoio e a 

proteção do sifão é por meio de coluna até o chão. A torneira está dentro do recomendado 

no que concerne a distância, mas o tipo de acionamento não é do tipo alavanca ou por 



 64 

sensor automático. O espelho, acima do lavatório, tem medidas inadequadas e não segue a 

sugestão de ser inclinado 10o no plano vertical (fig. 19). 

O acesso ao banheiro é comprometido devido ao vão livre da porta impossibilitar a 

entrada de uma cadeira de rodas.  

 
Figura 19: Parte do banheiro principal da ILPI 1. 

 

 
Figura 20: Área livre do banheiro principal da ILPI 1. 

 

 
Figura 21: Aproximação frontal da CR na ILPI 1. 
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Figura 22: Bacia sanitária do banheiro principal da  ILPI 1. 

 

 

Figura 23: Áreas de transferência para bacia sanitária. 

Fonte: NBR 9050/04. 

 

 

Fluxos  

A seguir encontra-se o fluxograma resultado da observação da ILPI 1 (fig. 24):  
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Figura 24: Análise de fluxos da ILPI 1. 

 

Os maiores fluxos da ILPI 1 partem da área externa (coberta e descoberta) para: o 

corredor da primeira casa, que permite acesso aos dormitórios, cozinha e área de serviço; a 

farmácia na segunda casa; e na sala de atividades onde há o acesso para outros 

dormitórios e banheiros. 

3.1.3 Avaliação do Ambiente em uso no Desempenho das Atividades 

 As principais atividades da ILPI 1 são: passar pano na ILPI e o banho dos idosos 

dependentes.  

Passar pano na ILPI:   

Essa atividade é realizada duas vezes por dia em horário regular em toda área da 

instituição, e inúmeras vezes ao longo do dia nos locais onde há necessidade devido aos 

episódios de incontinência urinária e fecal de alguns idosos. De acordo com relatos da 
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proprietária e de funcionários, esta atividade torna-se ainda mais essencial pelo constante 

odor desagradável da ILPI. 

Vale destacar que os funcionários da ILPI 1 são os responsáveis pela limpeza da 

casa. À priori os cuidadores (sexo masculino) assumem a limpeza da casa e as mulheres a 

assistência aos residentes. No entanto, na prática participam da atividade de limpeza da 

casa os funcionários disponíveis no momento, ou seja, não existem funcionários com 

funções pré-definidas relacionadas à limpeza. 

Os funcionários, durante a execução da atividade, realizam movimentos repetitivos, 

especialmente de flexão do tronco, presente nas seguintes etapas: pegar o balde e os 

materiais de limpeza embaixo do balcão da cozinha; encher o balde em torneira próxima ao 

chão ou no chão do boxe dos banheiros; levar o pano ao balde e derramar desinfetante no 

chão. Não foram relatadas dores que evidenciassem lesões por esforços repetitivos. No 

entanto, as queixas quanto à frequência da atividade e a “ineficiência” da mesma em relação 

ao odor da casa foram frequentes. 

O fluxo durante a atividade de passar pano sempre é intenso e se dirige à área de 

serviço, pois cada vez que é necessário a limpeza da ILPI 1, o(s) funcionários(s) tem que ir 

ao final da casa para buscar os materiais embaixo do balcão da cozinha e no depósito, ou 

ainda, para encher o balde de água.  

Alguns funcionários enchem o balde em torneira perto do depósito e outros no 

banheiro mais próximo ao local a ser limpo, para evitar carregar do balde com água por 

longas distâncias. O que determina esse local é se o banheiro está ocupado. Quando o 

balde é enchido no banheiro, é necessário ir ao local onde guardam os materiais apenas 

duas vezes (para pegar e guardar os materiais), diminuindo o fluxo em direção à área de 

serviço. No entanto, quando o balde é reabastecido na área de serviço, os funcionários 

realizam deslocamentos excessivos pois precisam percorrer mais de uma vez a distância 

entre a área a ser limpa e a área de serviço.  

Esse fluxo em direção à área de serviço é bastante inconveniente para os residentes e 

outros funcionários, uma vez que passa pelo corredor que é área de fluxo principal da casa 

ou pelos quartos dos residentes, como pode ser percebido na figura com a análise de fluxos 

(fig. 24). Dependendo a área a ser limpa, é necessário encher o balde mais de uma vez. Isto 

significa, ter que ir mais de 1 ou 2 vezes no local onde o balde será cheio e levá-lo de volta 

ao local a ser limpo. Vale ressaltar, que os baldes com água são levados à mão pelos 

funcionários, sem nenhum auxílio de equipamento adaptado, como balde com rodinhas. 
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O dimensionamento de alguns cômodos da ILPI 1 em relação ao número excessivo de 

mobílias existentes (camas, cômodas) dificulta a realização da atividade e aumenta seu 

tempo de execução. A iluminação ineficaz dos espaços também é um fator desfavorável 

porque compromete a visibilidade da área a ser limpa, assim como os revestimentos 

escuros do piso de cimento queimado em alguns dormitórios. Os revestimentos de piso em 

cerâmica rugosa e rejuntes espaçosos contribuem para o acúmulo de sujeira e dificultam a 

limpeza.  

Desta forma, percebe-se que a atividade de passar pano na casa precisa ser 

reestruturada do ponto de vista organizacional e de infraestrutura física para  garantir a 

eficiência dos funcionários. Os locais onde os materiais são guardados, os materiais usados 

(rodo, pano de chão), o arranjo físico do espaço, o dimensionamento dos cômodos, são 

questões que chamam a atenção quanto a inadequação. 

Dar banho nos idosos dependentes:  

Devido ao caráter íntimo da atividade, a observação do banho ficou impossibilitada. 

Para avaliação da usabilidade do ambiente foram realizados registro fotográfico do banheiro 

(vide págnina 69), relato dos funcionários e o estudo da atividade por meio dos modelos 

antropométricos. 

De acordo com o coletado, a atividade de dar banho nos idosos dependentes sofre 

interferência significativa do ambiente construído. Um dos pontos que chama a atenção, é a 

inadequação do vão livre da porta do banheiro e do boxe, que impedem respectivamente, a 

entrada da cadeira da rodas no banheiro e a transferência do idoso para o boxe, 

evidenciando a necessidade de adequação quanto à acessibilidade. 

Como o idoso não pode ser transferido para o boxe, o mesmo fica posicionado no 

centro do banheiro, entre o lavatório e o vaso. E, tem que haver adaptação da função dos 

mobiliários ao redor: o lavatório torna-se apoio para os produtos de higiene e a barra do 

vaso serve de suporte para a toalha. Também é necessário um balde (que já fica guardado 

no boxe) para levar a água até o idoso. O uso do balde nessa atividade torna-a mais 

demorada e desgastante para os cuidadores, segundo relatado. 

Como o lavatório não tem originalmente a função de porta-objetos, há relatos da 

inadequação do mesmo para este fim, sendo constante os objetos caírem e serem até 

estragados porque quebram ou derramam. 
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Quanto ao revestimento do piso do banheiro, por não ser antiderrapante, aumenta, 

quando molhado, as chances de quedas dos funcionários; chances estas potencializadas 

quando não há o uso de calçados adequados. Com frequência foi observado na ILPI 1 

funcionários sem roupas padronizadas e com chinelos. Este último, sendo extremamente 

perigoso em superfícies molhadas. 

Durante a atividade, nessas condições de uso (com cadeirante no centro do banheiro), 

o arranjo físico do banheiro impede a liberdade de movimento tanto do usuário cadeirante 

como dos cuidadores, que têm seus movimentos limitados pelo lavatório e pelo vaso 

sanitário.  

A flexão de tronco foi o movimento mais relatados pelos funcionários, que também 

referiram a posição de cócoras e os constantes deslocamentos ao redor da cadeira.  

Cabe ressaltar que a atividade de banho nos idosos ocorre toda em volta da cadeira 

de rodas, não havendo deslocamentos para outras partes do banheiro, limitando bastante as 

dimensões do banheiro que são usadas.  

Durante o período da pesquisa, foi observado que os idosos dependentes entravam 

sem roupas ou seminus no banheiro.  Quanto a essa questão, as condições espaciais do 

banheiro não foram relatadas como motivo para despir o residente no dormitório, sendo a 

posição sentada na cadeira de banho e a pouca/nenhuma participação dos idosos nessa 

etapa determinantes para o despir não ser realizado no banheiro. No entanto, tendo em 

vista as condições espaciais para a realização da atividade ilustradas a seguir, nota-se que 

o despir dificilmente não sofreria interferência. 

 
Figura 25: Análise gráfica da movimentação no BWC da ILPI 1. 
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 Os dados coletados sobre essa atividade, revelam que o ambiente construído 

precisa ser modificado para que contribua com a atividade dos funcionários.  Desta forma, 

as dimensões do banheiro serão melhor aproveitadas, o arranjo físico não será uma barreira 

e o piso não comprometerá a segurança dos usuários desse espaço.  

3.1.4 Percepção do Ambiente  

 Para compreensão da percepção dos usuários da ILPI 1 foi realizada uma entrevista 

com 16 pessoas, dentre elas: a proprietária, 3 residentes, 4 voluntários e 8 profissionais 

(sendo 4 cuidadores). O número de entrevistados foi determinado pela disponibilidade em 

participar e condições cognitivas mínimas para responder adequadamente as seguintes 

perguntas. 

- Quando você pensa em uma instituição IDEAL para a moradia de idosos, quais as 

imagens ou ideias vêm à sua cabeça? 

- Quando você pensa NESTA instituição quais as imagens ou ideias vêm à sua 

cabeça?  

A partir das respostas foram construídos quadros e, a partir destes, as Contelações de 

Atributos referentes à ILPI imaginária/ideal e a real. Os gráficos das Constelações tiveram 

suas medidas aproximadas ao valores definidos nos quadros. 

As respostas das entrevistas foram enquadradas nas seguintes categorias de 

atributos: organizacional, de instalações, de conforto e de materiais. A categoria 

organizacional diz respeito aos atributos relacionados à rotina, higiene, assistência aos 

idosos, funcionar de forma a ser comparada como uma extensão do lar. A categoria 

instalações diz respeito aos revestimentos, função dos espaços, acessibilidade, dimensões, 

mobiliários. A categoria conforto refere-se aos atributos relacionados ao conforto ambiental, 

como: iluminação, temperatura e ruído. E, materiais diz respeito aos recursos que compõem 

uma ILPI como fraldas geriátricas e materiais de limpeza. 

Os entrevistados da ILPI 1 percebem uma instituição para moradia de idosos 

imaginária/ideal com atributos negativos e positivos, predominando estes últimos. Os 

atributos citados foram organizados no quadro 10 e podem ser categorizados em: 

organizacionais, de instalações, de conforto ambiental e materiais. Os atributos de 

instalações foram os mais citados, seguidos dos organizacionais, de conforto e dos 

materias.  
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De acordo com o gráfico da Constelação de Atributos (fig. 26), uma instituição ideal 

para moradia de idosos deve ter espaço amplo, área externa, instalações adequadas, ser 

um ambiente limpo, bem iluminado e com temperatura confortável. Sendo assim, os 

entrevistados percebem uma ILPI ideal como um espaço onde elementos de instalação, de 

organização e de conforto se combinam. Outros atributos que aparecem em sequência 

como relevantes foram: acessibilidade, assistência, ambiente confortável, livre de barulho e 

com área verde.  

Atributos positivos como extensão de casa, organização e revestimento adequado 

foram citados apenas uma vez (vide quadro 10). Atributos negativos poucos citados, mas 

que também permeiam a percepção dos entrevistados, foram: mobiliário inadequado, 

espaço reduzido, rotina pobre em atividades, recursos materiais insuficientes, mal 

iluminação e temperatura desconfortável. 
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CATEGORIA 

ATRIBUTOS 
ASSOCIADOS AO 

AMBIENTE 
R C DP (cm) 

Limpeza 6 4 1,64 
Assistência 4 6 2,31 

Rotina Pobre em 
Atividades de Lazer 2 8 7,64 

Carente em 
Assistência 2 8 7,64 

Organização 1 9 9,11 
Extensão de uma casa 1 9 9,11 

ORGANIZACIONAL 

TOTAL 16 
Espaço Amplo 9 1 1,27 
Área Externa 8 2 1,36 
Instalações 
Adequadas 7 3 1,48 

Acessibilidade 5 5 1,89 
Área Verde 3 7 3,25 

Revestimento 
Adequado 1 9 9,11 

Mobiliário Inadequado 1 9 9,11 
Espaço Reduzido 1 9 9,11 

INSTALAÇÕES 

TOTAL 35 
Bem iluminado 6 4 1,64 
Temperatura 
Confortável 6 4 1,64 

Confortável   3,25 
Livre de Barulho 3 7 3,25 

Temperatura 
Desconfortavél 1 9 9,11 

Mal Iluminado 1 9 9,11 

CONFORTO 

TOTAL 20 
Recursos Materiais 

Insuficientes 2 8 2,02 MATERIAIS 
TOTAL 2 

TOTAL DE RESPOSTAS: 73 
Quadro 10: Dados para construção da constelação de atributos da ILPI 1 ideal. 
Legenda: R= Respostas; C= Classificação: DP= Distância Psicológica. 
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Figura 26: Constelação de Atributos da instituição 1 para ILPI imaginária/ideal. 

 

No que diz respeito à ILPI real, foram mais citados os atributos organizacionais, 

seguidos dos de instalações e conforto com o mesmo número de respostas, e por último os 

atributos materiais (vide quadro 11). 

Para os entrevistados, a ILPI 1 é percebida como um ambiente carente de 

acessibilidade, com temperatura desconfortável, instalações inadequadas, sem higiene e 

com assistência. A questão da assistência foi citada em mais duas perspectivas, como um 

atributo carente na ILPI 1 e inadequado. Quanto ao dimensionamento, houve a percepção 

tanto de um ambiente amplo, quanto de um espaço regular e reduzido. 

Outros atributos que, de acordo com os entrevistados, definem a ILPI 1 são: carência 

de área externa, rotina pobre em atividades e com recursos materiais insuficientes. Os 

atributos positivos que foram menos citados foram: limpeza, confortável, rotina adequada e 

boa iluminação. A iluminação foi um atributo contraditório, pois a má iluminação teve o 

mesmo número de respostas da boa iluminação. Além da iluminação inadequada, outros 
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atributos negativos pouco citados foram: carência de área verde, nível alto de ruído, 

desconforto e desorganização.  

 
CATEGORIA ATRIBUTOS ASSOCIADOS AO AMBIENTE R C DP 

(cm) 
Assistência 7 3 1,48 

Sem Higiene 7 3 1,48 
Carente em Assistência  4 6 2,31 

Rotina Pobre em Atividades de Lazer 3 7 3,25 
Limpeza 2 8 7,64 

Desorganização 1 9 9,11 
Rotina adequada 1 9 9,11 

ORGANIZACIONAL 

TOTAL DE RESPOSTAS: 25 
Sem acessibilidade 9 1 1,27 

Instalações adequadas 8 2 1,36 
Carente de área Externa 4 6 2,31 

Espaço Amplo 3 7 3,25 
Carente Área Verde 2 8 7,64 
Espaço Reduzido 1 9 9,11 
Espaço Regular 1 9 9,11 

INSTALAÇÕES 

TOTAL DE RESPOSTAS: 28 
Temperatura Desconfortavél 9 1 1,27 

Temperatura Confortável 2 8 7,64 
Confortável 2 8 7,64 

Nível de Ruído Alto 2 8 7,64 
Desconfortável 1 9 9,11 
Boa Iluminação 1 9 9,11 
Mal iluminado 1 9 9,11 

CONFORTO 

TOTAL DE RESPOSTAS: 18 
 

Recursos Materiais suficientes 3 7 3,25 MATERIAIS TOTAL DE RESPOSTAS: 3 
TOTAL DE RESPOSTAS: 74 

Quadro 11: Dados para construção da constelação de atributos da ILPI 1 real. 
Legenda: R= Respostas; C= Classificação: DP= Distância Psicológica. 
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Figura 27: Constelação de Atributos da instituição a ILPI real. 

 

3.2 Estudo de caso: ILPI 2 

3. 2. 1 Análise Global do Ambiente  

A ILPI 2 está localizada na zona norte do Recife. O número de residentes na época da 

pesquisa (Dezembro/2009) era 36 (30 mulheres e 6 homens). Segundo a gestora, na época 

da pesquisa, 40% era de dependentes totais. Dentre os dependentes, nenhum fazia 

propulsão da cadeira de rodas (todos com doença de Alzheimer em fase avançada) e dentre 

os independentes, somente um (01) tinha autorização para sair da ILPI sem aviso prévio ou 

autorização dos familiares. O número exato de residentes com diagnóstico de disfunção 

cognitiva ou problemas comportamentais não era de conhecimento da gestora, que afirmou 

ainda que cerca de 60% dos dependentes tem Alzheimer em fase moderada e avançada. 

Os residentes da ILPI 2 são trazidos pela família/responsáveis ou chegam por 

demanda espontânea. A mensalidade na ILPI 2 fica entre R$ 1.200 a 2.000, dependendo 

das instalações que serão ocupadas. Quanto menos residentes por dormitório, maior é o 

custo da estadia.  É requerido que os idosos dependentes sejam acompanhados por um 

cuidador pago pela família/responsáveis. As medicações e quaisquer outros produtos e 

serviços de uso exclusivo do idoso também não são oferecidos pela instituição. 
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A ILPI 2 é de fácil acesso, está situada em rua calçada, transversal a importante 

avenida do bairro. A instituição possui identificação na fachada, tornando-a de fácil 

localização e reconhecimento (fig 29). 

 
Figura 29: Fachada da ILPI 2. 

De acordo com as medições feitas, a ILPI 2 possui uma área construída de 

aproximadamente 817 m2. As medidas não puderam ser retiradas da planta baixa porque na 

época da pesquisa a mesma não se encontrava na instituição, estando com a Vigilância 

Sanitária. Segundo a gestora, é comum a documentação das instituições (o que inclui as 

plantas baixas) ficar muito tempo na ANVISA devido a dificuldade encontrar ILPI’s que 

atendam por completo ao normatizado. Na opinião da gestora, demorar a liberar o alvará de 

funcionamento é uma forma de manter as instituições funcionando enquanto as mesmas 

procuram aproximar sua estrutura e funcionamento ao normatizado pela RDC no 283/05.  

A gestora relatou que desde a fundação a ILPI 2 adaptou 70% da infraestrutura do 

espaço total para obedecer à RDC no 283/05. As últimas modificações foram a instalação de 

barras na área para atividades e corredores entre as casas. Não existe ligação coberta entre 

as casas.  

A partir de medições e observações foi construído o croqui abaixo que ilustra as três 

casas do terreno da instituição (fig. 30). 
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Figura 30: Croqui com a distribuição das casas no terreno da ILPI 2. 

 

A seguir estão ilustrados os cômodos da instituição que fazem parte de cada casa: 

 
Figura 31: Cômodos do primeiro pavimento da Casa 1 da ILPI 2. 
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Figura 32: Cômodos da casa 2 da ILPI 2. 

 
Figura 33: Cômodos da Casa 3 da ILPI 2. 
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Os ambientes que compõem a ILPI 2 são: jardins; hall de entrada, que funciona como 

área de convivência; área descoberta para realização de atividades físicas; 3 salas de 

convivência e atividades; 16 dormitórios, sendo 6 suítes; 6 banheiros coletivos; vestiário e 2 

banheiros para funcionários/cuidadores; farmácia que também funciona como sala 

administrativa e reunião; 3 refeitórios – um em cada casa, mas o da casa 1 é o principal; 3 

cozinhas – a principal e duas menores na segunda e terceira casa; 2 lavanderias – na 

primeira casa e entre a primeira e a terceira, sendo esta última a principal; local para 

guardar lixo; almoxarifado que também funciona como local para guardar material de 

limpeza; sala para passar roupa. 

A área verde mais agradável da primeira casa ocupa um espaço satisfatório, no 

entanto seu acesso é apenas por um dos quartos ou pela passagem gradeada da primeira 

casa, que fica constantemente fechada. A área do hall de entrada (também com plantas) é 

bastante usada pelos idosos independentes, tanto para sentar, ler jornal e assistir televisão, 

quanto para o desenvolvimento de atividades físicas na área descoberta.  As salas de 

convivência das três casas são espaços onde ficam principalmente idosos dependentes. 

Segundo os funcionários, a sala de convivência da primeira casa e a parte coberta do hall 

de entrada são os ambientes que os idosos das três casas mais frequentam.  

Os dormitórios são separados por sexo, com diferentes dimensões e número de 

camas variado, possuindo desde quartos individuais a quartos com quatro camas. Os 

quartos possuem dimensões suficiente para mobílias e objetos dos residentes. De acordo 

com a proprietária, são respeitadas a afinidade entre os residentes, o nível de capacidade 

funcional e o interesse do cliente na escolha dos dormitórios. Alguns dos dormitórios 

individuais são suítes. No entanto, uma das suítes não é usada para banho pois possui 

banheira embaixo do chuveiro.  

    

Figura 34: Dormitório para 2 pessoas da ILPI 2.   Figura 35: Dormitório (suíte) da ILPI 2 
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A  farmácia tem localização central em relação às 3 casas. É o local mais frequentado 

da ILPI 2, pois é de onde a gestora administra as questões burocráticas e práticas da 

instituição. Constantemente, observam-se funcionários e idosos procurando a gestora nesse 

local.   

Os ambientes que chamam mais a atenção são o hall de entrada e a sala de 

convivência da primeira casa, onde idosos conversam com outros residentes e com os 

cuidadores. É bastante frequente na ILPI 2 a conversa entre gestores, funcionários e 

cuidadores. Há a ideia de organização tendo em vista o fardamento dos funcionários e as 

constantes perguntas dirigidas a estes pelo gestor. 

 
Figura 36: Sala de convivência entre as casas 1 e 2 e da ILPI 2 

 

 
Figura 37: Sala de convivência da casa 2 da ILPI 2. 

 

Um dos ambientes da instituição que chamou a atenção foi a área destinada à 

lavanderia da primeira casa. Nela foram encontrados baldes de lixo junto ao varal com 

roupas de cama (fig. 38). 
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Figura 38: Área da lavanderia da casa 1 da ILPI 2. 

 

Ao percorrer a ILPI 2 as sensações são positivas e relacionam-se às ideias de 

atenção, conforto, limpeza e autonomia. A primeira percepção em relação à instituição é de 

ser bastante recortada, o acesso as casas 2 e 3 são feitos por corredores descobertos. No 

entanto, a maioria dos espaços tem muitas aberturas e são iluminados, com exceção da 

sala de convivência da primeira casa. Muitos quartos possuem cores diferentes de 

revestimentos e objetos pessoais, bem como quadros informativos (fig. 38) conferindo 

humanização aos espaços. 

 
Figura 39: Quadro de aniversariantes da ILPI 2 

Quanto ao quadro de funcionários, a ILPI 2 possui 15 funcionários contratados e 22 

funcionários (cuidadores) contratados pela família.  Os funcionários da instituição são: 03 

cuidadoras; 02 cozinheiras; 02 lavadeiras; 05 técnicas de enfermagem e 03 funcionárias de 

serviços gerais. As cuidadoras, técnicas de enfermagem e as funcionárias de serviço gerais 

trabalham em plantões de 24 x 48 horas. Devido ao grande volume de trabalho da 

instituição, as funcionárias contratadas pela família também ajudam em tarefas que fazem 

parte da rotina da casa, como a limpeza. Outros profissionais que prestam serviço à 

instituição, mas sem vinculo empregatício: Nutricionista; Enfermeira e Geriatra. Os cuidados 

de Reabilitação são de responsabilidade da família, não há nenhum profissional da área 

contratado pela instituição. 
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A rotina dos funcionários da ILPI 2 é composta pelas atividades encontradas no 

quadro 12. Todos os horários devem ser respeitados pelos cuidadores, independente de 

serem ou não contratados pela instituição.  

Horário SEG TER QUAR QUIN SEX SÁB DOM 
06:30h Banho/arrumação dos idosos dependentes 
07:30h Café da manhã 
08:00h Arrumação/limpeza da casa 
09:00h Lanche 
11:30h Almoço 
15:00h Lanche 
17:30h Jantar/arrumação dos idosos dependentes/ pôr na Cama 
18:00h Limpeza/arrumação da área comum da casa 

Quadro 12: Cronograma das atividades semanais na ILPI 2. 

De acordo com quadro acima, percebe-se que as atividades que fazem parte da rotina 

da instituição podem ser categorizadas em:  

- atividades de arrumação e limpeza: varrer, passar pano, trocar as roupas 

sujas de cama e levar roupas dos idosos para lavanderia;  

- atividades de assistência: ajuda na realização das atividades de vida diária; 

- atividades relacionadas à alimentação: preparação das refeições e dos pratos 

de cada residente; lavar e guardar todos os utensílios usados; organizar os 

alimentos na despensa, os utensílios utilizados nas refeições e os materiais 

de limpeza da cozinha no armário; 

A instituição realiza atividades recreativas esporádicas mediadas por uma das 

cuidadoras. Não são oferecidos passeios ou atividades de integração com a comunidade, 

sendo os passeios dos idosos responsabilidade da família/responsáveis. 

As principais atividades para o funcionamento da ILPI 2, de acordo com a gestora e os 

funcionários, são as atividades de limpeza (limpar a casa) e de assistência (preparar 

alimentação saudável para os idosos).  

A atividade de limpar a casa refere-se a limpar com a vassoura e passar pano nas 

áreas comuns das três casas que compõe a instituição. Os materiais utilizados são 

vassouras, rodos, panos de chão, baldes e materiais de limpeza. Os materiais de limpeza 

são os mesmos para as três casas e ficam guardados no almoxarifado. As vassouras e 

rodos ficam ao ar livre do terreno da terceira casa. Segundo a funcionária, não são 
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guardados no almoxarifado porque estão sempre molhadas. Os panos de chão e os baldes 

ficam na lavanderia. A duração da atividade de limpeza e o número de funcionários 

necessários depende da casa. Na primeira dois funcionários levam de 1h à 1:30h (porque 

além de ser maior, está incluso lavar o refeitório e a cozinha); na segunda é necessário um 

funcionário que leva cerca de 20min e na terceira também só um funcionário é requerido, e 

este leva 15min para executar a limpeza da área comum.  

As casas são limpas concomitantemente no início do dia após o banho dos idosos 

dependentes. Cada funcionário responsável pela limpeza pega os materiais em seus 

respectivos lugares, leva-os em duas etapas para a parte da casa que vai ser limpa. 

Primeiro leva as vassouras e pás e depois de varrer leva o lixo para lixeira mais próxima ou 

fora das casas (cada casa tem sua lixeira). Em seguida, pega os materiais de limpeza, 

baldes, panos e rodos e se dirige à área da casa a ser limpa. Os baldes são cheios em 

diferentes lugares dependendo da casa. Na primeira casa é cheio na lavanderia atrás da 

cozinha; na segunda e na terceira nos banheiros comuns ou nas cozinhas, dependendo da 

área a ser limpa. Para completar a limpeza são trocados os sacos de lixo dos banheiros e os 

papéis higiênicos. Estes últimos ficam guardados embaixo da pia e na despensa da cozinha 

da primeira casa. 

A segunda atividade citada como mais importante é o preparo das refeições, realizado 

na cozinha e em uma sala da primeira casa. Essa atividade dura uma média de 5:30h e 

possui duas etapas. A primeira é o preparo dos alimentos e a segunda é a organização dos 

pratos e servir. A primeira etapa é realizada por uma funcionária que é a cozinheira e a 

segunda por duas, a cozinheira e alguém da instituição que esteja livre no momento.  O 

preparo dos alimentos começa às 06:30h da manhã onde a carne é descongelada e os  

alimentos dos pratos do dia são retirados da despensa. São feitos uma média de três pratos 

por refeição. A sobremesa do almoço sempre é feita um dia antes a tarde, no mesmo 

horário do preparo do jantar.  

No que diz respeito ao preparo dos alimentos, os recursos necessários são guardados 

na despensa (temperos, panelas, alimentos não perecíveis) que fica do outro lado da 

cozinha. O único tempero que fica acima da pia em um suporte na parede é o Sal. Uma vez 

que os pratos estão prontos, são levados à sala do lado. Como a cozinha está em um nível 

mais baixo que esta sala existe uma escada que é impreterivelmente usada para a 

passagem da cozinha à sala.  
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O preparo dos alimentos é realizado em pé. O local que a cozinheira fica mais tempo é 

em frente da pia, ao lado do fogão. Segundo a mesma, a realização dessa atividade ao 

longo do dia piora seus sintomas de doença reumatológica: causa dor nas pernas, inchaço e 

dor nas articulações da mão.  

Na sala ao lado da cozinha é feito o suco e o preparo dos pratos individuais. O suco é 

feito por outra funcionária que retira a polpa da geladeira existente na cozinha. Uma vez 

feito o suco, o mesmo é colocado no topo da escada da cozinha onde a cozinheira coloca 

na geladeira. Quando os pratos preparados chegam nessa sala, as bandejas são 

distribuídas em cima de um balcão de acordo com as etiquetas com nomes de residentes e 

das outras casas. As etiquetas com nomes referem-se à residentes que precisam que os 

alimentos sejam pastosos. Assim, a cozinheira e a funcionária preparam os pratos de cada 

residente, de acordo com suas necessidades, depois os pratos dos demais e servem. Os 

funcionários das outras casas pegam os pratos prontos e levam para os refeitórios. 

As atividades descritas acima (limpar a casa e preparar alimentação saudável para os 

idosos) foram observadas com a lista de verificação (em anexo) e encontram-se descritas e 

avaliadas, de acordo com suas respectivas relações com o ambiente construído, na fase de 

análise do ambiente em uso. 

3.2.2 Identificação da Configuração Ambiental 

Como não foi possível obter a planta baixa, foram feitas medições na instituição nos 

cômodos e espaços usados com mais frequência a fim de estudar os condicionantes físico-

ambientais descritos a seguir: 

Dimensionamento 

De acordo com as medições feitas, a ILPI 2 possui uma área construída de 

aproximadamente 817 m2, sendo 790 m2 de edificação e 27 m2 de área verde. O espaço da 

instituição foi uma adaptação de três residências. A primeira casa tem 410 m2 distribuídos 

em três pavimentos (térreo: 198,6 m2; superior: 160,56 m2; inferior: 46,9 m2); a segunda 

casa tem apenas um pavimento com 85 m2 e a terceira tem um pavimento com 130 m2. A 

área verde da ILPI 2 é distribuída no terreno das duas primeiras casas da seguinte forma: na 

primeira casa são 17 m2 com árvore de grande porte no extremo NO e um jardim com 

plantas de porte pequeno, longitudinais, próximas às paredes do espaço de entrada; na 

segunda casa são 10 m2 de jardim (gramado) em frente à fachada SUL e uma árvore de 

porte médio no extremo do terreno.  No terreno da terceira casa o piso é totalmente 
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pavimentado, com apenas uma árvore de médio porte na fachada SUL, uma de grande 

porte na extremidade NE do terreno e duas de médio porte no extremo NO do terreno. 

As dimensões dos cômodos variaram de 50m2 (sala de atividades/convivência) a 

1,2m2 (do almoxarifado). Considerando os espaços usados pelos usuários para o 

desenvolvimento de atividades e tarefas, os cômodos com menor dimensão foram os 

banheiros, tanto dos funcionários (1,3m2) quanto dos residentes (2,4m2). 

O quadro abaixo traz a comparação entre as dimensões estabelecidas pela RDC no 

283/05 e as encontradas na ILPI 2. O quadro revela que não são todas as dimensões que 

estão de acordo com normatizado, das 11 dimensões avaliadas, apenas as seguintes 

estavam adequadas: a do dormitório para um residente; as das salas de atividades; as da 

sala de apoio individual e sócio-familiar e o refeitório.  

CÔMODO RDC no 283/05 ILPI 2 

Dormitório (1 usuário) 7,5 m2 10 m2 

Dormitório (2 a 4 usuários) 5,5 m2 por usuário 
De 5,2 a 6,8m2 por 

usuário 

Banheiro coletivo 3,6 m2 De 2,4 a 6,7m2 

Sala para atividades 1 m2 por usuário 

Sala de convivência 1,3 m2 por usuário 

34,5m2 

Casa 1- 40m2 

Casa 2- 50m2 

Sala para atividades de apoio 

individual e sócio-familiar 
9 m2 10m2 

Refeitório 1 m2 por usuário 22,7m2 por usuário 

Almoxarifado indiferenciado 10 m2 1,2m2 

Banheiro funcionário 3,6m2 1,3m2 

Área do vestiário 0,5m2 por funcionário 
0,16m2 por 

funcionário 

Quadro 13: Comparação entre as dimensões regulamentadas (RDC no 283/05) e as da 
ILPI 2. 

 Todas as áreas de uso dos residentes estão além do recomendado.  

 A farmácia tem também a função de sala para atividades de apoio individual e sócio-

familiar, mas não possui área suficiente para este fim. 

 Na ILPI encontram-se dormitórios que abrigam o mesmo número de residentes, mas 

possuem medidas variadas (além e aquém do regulamentado). Essa situação de cômodos 

com a mesma função e dimensões variadas ocorre também nos banheiros coletivos dos 
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residentes da ILPI 2.  

 No que diz respeito as dimensões de áreas próprias dos funcionários, todas as 

avaliadas estavam aquém do recomendado pela norma. Vale salientar, que o cálculo feito 

no quadro acima para a dimensão da área do vestiário considerou o número total de 

funcionários que se encontram na ILPI 2, mas mesmo utilizando apenas o número de 

funcionários contratados pela instituição, a dimensão deste cômodo ainda estaria 

inadequada, pois seria de 0,4 m2 por usuário (o recomendado seria de 0,5 m2). 

 Medidas que chamam a atenção na ILPI 2 são as relacionadas à área da sala de 

atividades/convivência e a do almoxarifado. Em relação à area de convivência, a ILPI 2 

possui 124,5 m2 (3,45m2 por usuário), ou seja, maior que o normatizado, enquanto que a 

área destinada ao almoxarifado é muito menor que o recomendado, sendo de apenas 1,2m2. 

 Para o estudo das condições de conforto ambiental foram realizadas medições nos 

seguintes cômodos da ILPI 2: 

 
Figura 40: Pontos de medição da casa 1 da ILPI 2. 
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Figura 41: Pontos de medição da casa 2 da ILPI 2. 

 

 
Figura 42: Pontos de medição da casa 3 da ILPI 2. 
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Conforto Lumínico 

No dia da medição era típico, de Sol. Para avaliação do conforto lumínico foram feitas 

medições da iluminação natural em 9 pontos da instituição. O quadro 14 traz os valores 

detectados na instituição e os recomedados pela norma (NBR 5413/92), de acordo com a 

função do ambiente. Em caso de ambientes com a mesma função e valores muito díspares, 

foram inclusos no quadro o maior e o menor valores encontrados. Vale destacar, que na 

faixa de valores recomendados pela norma os menores são os recomendados para pessoas 

com acuidade visual abaixo da média.  

 Dos 9 (nove) pontos medidos, 8 (oito) estavam inadequados, de acordo com a norma; 

3 tinham níveis de iluminância acima do recomendado e apenas 1, um dos banheiros 

coletivos, estaria na faixa de iluminação adequada se o tipo de iluminação fosse local, não 

sendo esse o caso. 

 A farmácia, local bastante usado na ILPI e área de trabalho de alguns funcionários, 

provavelmente teve o nível de iluminância alto pela grande quantidade de aberturas 

existentes no espaço. O almoxarifado foi um outro espaço que chamou a atenção, o nível de 

iluminância foi muito baixo e nesse ambiente só é utilizada luz natural à noite, quando a 

necessidade de uso do espaço é praticamente inexistente. 

 

CÔMODOS  
ILUMINAÇÃO 

NATURAL 
(maior/menor valor)  

NBR 5413/92 

Dormitório 395 lux /13 lux 
 

Geral – 100 a 200 lux 
Local (leitura, escrita, bordado) – 

200 a 500  lux 

Banheiro coletivo 164 lux / 55 lux Geral – 100 a 200 lux 
Local – 200 a 500 lux 

Sala para atividades e sala de 
convivência 50 lux Geral – 100 a 200 lux 

Local – 300 a 750 lux 

Cozinha 35lux Geral – 100 a 200 lux 
Local – 200 a 500 lux 

Almoxarifado 2 lux 100 a 200 lux 
Sala administração/reunião 500 a 1000 lux 

Farmácia Geral – 150 a 300 lux 
Local – 300 a 750 lux 

Sala para atividades de apoio 
individual e sócio-familiar 

1.120 lux 
 Geral – 100 a 200 lux 

Local – 300 a 750 lux 

Hall 1.500 lux Geral – 75 a 150 lux 
Local – 200 a 500 lux 

Quadro 14: Comparação da iluminação natural da ILPI 2 e o recomendado pela NBR 

5413/92. 
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 Conforto Acústico  

 O conforto acústico foi avaliado em 6 pontos da instituição; em 5 deles o nível de ruído 

estava acima da faixa recomenda pela NBR 10152/00. O único espaço adequado foi um dos 

dormitórios, que teve o ruído mínimo dentro dos padrões regulamentados. 

 Destaca-se o alto nível de ruído na sala de atividades e convivência, bastante 

frequentada pelos residentes. Provavelmente, esse valor foi resultado das conversas e uso 

de aparelhos respiratórios. O nível de ruído também foi alto no Hall da casa que além de ser 

um ambiente aberto, tem circulação intensa dos idosos e um aparelho de televisão 

constantemente ligado. 

 
CÔMODOS RUÍDO MÁX. RUÍDO MIN. NBR 10152/00 

47 dB 55 dB Dormitório 43 dB 55 dB 35 - 45 dB 

Sala para atividades/ de convivência 61 dB 86 dB 40 - 50 dB 
Refeitório 56 dB 75 dB 40 - 50 dB 
Sala administração/reunião 49 dB 77 dB 30- 40 dB 
Hall 73 dB 79 dB 45 - 55 dB 
Quadro 15: níveis de ruído da ILPI 2 e o recomendado pela NBR 10152/00. 

 

Conforto Térmico 

As medições de temperatura na ILPI 2 foi realizada no mês de Dezembro (2009), no 

horário de pico (13:30h) em 9 pontos da instituição. Segundo o LAMEPE (2010), no dia da 

medição as temperaturas mais altas e mais baixas foram respectivamente, 31,9oC e 25,5o C. 

Para fins de comparação, foram utilizados os parâmetros de zona de conforto 

referidos por Iida (2005), entre 20oC e 24oC para o Brasil, e por Freitas (2009) para o Recife, 

referido na página 57. 

Utilizando ambos parâmetros, toda a ILPI 2 é considerada com temperatura 

desconfortável (vide quadro 16). No entanto, a sensação de desconforto experimentada não 

foi intensa, provavelmente devido a quantidade de aberturas da instituição e da área verde. 
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CÔMODO 
TEMPERATURA 

ILPI 2 (oC) 
IIDA (2005) FREITAS (2009) 

Sala para atividades/ 
de convivência 31,9ºC Desconfortável Desconfortável 

Farmácia Desconfortável Desconfortável 
Sala administração/reunião Desconfortável Desconfortável 
Sala para atividades de apoio 
individual e 
sócio-familiar 

31,9ºC 
Desconfortável 

Desconfortável 

Hall 32,4ºC Desconfortável Desconfortável 
Refeitório 31,7ºC Desconfortável Desconfortável 
Cozinha 32,7ºC Desconfortável Desconfortável 
Lavanderia 32,6ºC Desconfortável Desconfortável 

32,6ºC Desconfortável Desconfortável 
Dormitórios 

30,7ºC Desconfortável Desconfortável 

Banheiro Coletivo 32,4ºC Desconfortável Desconfortável 
Quadro 16: Valores de temperatura dos cômodos da ILPI 2 e suas respectivas condições 
de conforto de acordo com os parâmentros de Iida (2005) e Freitas (2009). 

 

 Materiais de revestimento 

 Os revestimentos encontrados na ILPI 2 são originais, ou seja, anteriores ao 

funcionamento da instituição. Diferentes revestimentos de piso são encontrados em uma 

mesma casa, como cerâmica em alguns quartos e banheiros, pedra em parte do refeitório e 

na sala anexa a cozinha, paviflex em quartos. Pisos em mosaico também fazem parte de 

mais de um cômodo da instituição, como na cozinha e nos quartos. Não foram identificados 

pisos antiderrapantes na ILPI 2, na rampa da primeira casa é que há um revestimento 

antiderrapante que cobre a maior parte do piso. Nas passagens entre as casas o piso é de 

cimento. Abaixo, uma figura exemplifica os tipos diferentes de piso e as mudanças drásticas 

de revestimento sem soleiras.  

 
Figura 43: Pisos da ILPI 2. 

 

 Os revestimentos das paredes também são variados, existem ambientes pintados, 

muitos com cores diferentes, e nas áreas molhadas (incluindo cozinha) as paredes são 

revestidas com cerâmica. 
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 Acessibilidade 

- Rampas e Escadas 

O terreno da instituição é marcado por desníveis que determinou a construção de 

rampas e escadas. 

A rampa mais íngreme e é a de acesso à primeira casa, bastante utilizada pelos 

funcionários e residentes. O piso da rampa é de cimento, ela tem uma inclinação de 22,72% 

(máximo regulamentado é de 2% em rampas internas e 3% em rampas externas). A rampa 

é de cimento, mas possui um revestimento antiderrapante. 

 
Figura 44: Vista lateral da rampa de acesso à casa 1 da ILPI 2 

 

 
Figura 45: Vista frontal da rampa de acesso à casa 1 da ILPI 2. 

No que diz respeito às escadas da ILPI 2, a usada por residentes e funcionários é a da 

casa 1 (fig. 46). A primeira casa da ILPI 2 é a única que possui escadas. A escada ilustrada 

acima é a única forma de acesso aos três pavimentos superiores da instituição. As 

dimensões dos pisos e espelhos são constantes em toda a escada, sendo respectivamente 

de 0,27m e 0,15m. O piso e o espelho são menores que o recomendado pela NBR 9050/04 

(0,28m<piso<0,32m; 0,16m<espelho<0,18m). A largura de 1,5m é acessível, encontrando-

se dentro do recomendado (mín. 1,20m). Os patamares também estão adequados à norma, 
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existindo sempre que há uma mudança de direção. Os primeiros e últimos degraus estão a 

mais de 0,30m da área de circulação. Abaixo, encontra-se o estudo da escada. 

 
Figura 46: Escada da casa 1 da ILPI 2 

 

 
Figura 47: Estudo da escada da casa 1 da ILPI 2. 

A outra escada da ILPI 2 fica entre a cozinha e uma sala em anexo e é usada apenas 

por funcionários. A avaliação da mesma não foi possível porque não foi permitido passar 

muito tempo na cozinha, área exclusiva para funcionários com vestimenta e acessórios 

adequados. 

- Barras de apoio e Corrimãos 

A barra é um equipamento relativo à acessibilidade que aparece em muitas partes da 

instituição. A gestora afirmou que estas tinham sido adaptadas e instalas recentemente, de 

acordo com os critérios da NBR 9050/04. 
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Na ILPI 2 os locais com barras de apoio são os seguintes:  

- Logo após o hall (fig.44); 

- Na casa 01: na rampa de acesso à casa (fig. 44); ao longo da parede de entrada até 

o refeitório; na escada; na ante-sala do segundo e terceiro pavimento; 

- Na área de circulação entre a sala de convivência e a farmácia; 

- Nas áreas de circulação externa nos trajetos para a segunda e terceira casa (fig. 50 

e 51). 

- Nos corredores de circulação da segunda (fig. 48) e terceira casa (fig. 49). 

- Banheiros. 

De acordo com o quadro 17, nenhum dos corrimãos da ILPI 2 está de acordo com o 

estabelecido pela norma. No entanto, alguns internos e externos estariam com a altura 

adequada caso fossem arredondados os 2cm além do normatizado. 

Em relação aos diâmetros, a maioria, 5 (cinco), está adequada e os demais além. A 

gestora afirmou que durante a adequação das barras e corrimãos o gestor, que é 

engenheiro civil, procurou as opções disponíveis no mercado que mais se aproximassem do 

regulamentado.  

A fixação das barras em “U”, instaladas na área descoberta e nas circulações para as 

casas não é segura, muitas se deslocam para os lados quando se põe força. 

       
Figura 48: Corrimãos da casa 2 da ILPI 2.  Figura 49: Corrimãos da casa 3 da ILPI 2. 
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Figura 50: Corrimãos da circulação externa para a casa  2  da ILPI 2. 

 
 

  
 

Figura 51: Corrimãos da circulação externa para a casa 3 da ILPI 2. 
 

 
 ILPI 2 NBR 9050/04 
CÔMODO Ø H D C Ø H D C 
Hall 4cm 90 0cm 1m 3 a 4,5cm 92cm ---- varia 
Rampa Casa 1 5cm 90 0 cm* 1.1m 3 a 4,5cm 92cm 30 cm varia 
Refeitório Casa 1 5cm 1m 7cm 2,1m 3 a 4,5cm 92cm 4cm 

(min) varia 

Ante-salas Casa 1 5cm 1m 7cm 2.30m 3 a 4,5cm 92cm 4cm 
(min) varia 

Circulação para 
Farmácia 4cm 1m 0 cm* 1m e 

1.3m 3 a 4,5cm 92cm 4cm 
(min) varia 

Circulações 
externas para 
casa 2 e 3 

4cm 90cm 9cm 1m a 3m 3 a 4,5cm 92cm 4cm 
(min) varia 

Corredores  
casa 2 e 3 5cm 90cm 7cm 3m e 4m 3 a 4,5cm 92cm 4cm 

(min) varia 

Banheiro casa 2 
- bacia 
 
- boxe 
 

 
4cm 

 
5cm 

 
73cm 

 
1,4m 

 

 
28cm 

 
6cm 

 

 
50cm 

 
60cm 

3 a 4,5cm 

 
75cm 

 
75cm 

40cm-
20cm 
(máx) 

 
6cm 

 
80cm 

 
60cm 
(min) 

Quadro 17: Comparação entre as dimensões das barras e corrimãos da ILPI 2 e o normatizado. 
Legenda: Ø= diâmetro; H = altura; D= distância (entre a face lateral da barra e a parede ou eixo da 
bacia; no caso dos corrimãos: *prolongamento antes e depois da rampa ou escada); C= 
comprimento. 
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- Portas  

Na ILPI 2 o tamanho do vão livre das portas varia de 60cm (na farmácia) a 1,5m 

(dormitório da primeira casa). Vale destacar, que essa porta do dormitório é original da casa 

e, que anteriormente, era a porta principal de acesso. A maioria das portas da ILPI 2 tem 

maçanetas em alavancas. Não existem puxadores horizontais associados às maçanetas ou 

revestimentos resistente a impactos. 

Apesar de ser possível ter dois acessos externos, na ILPI 2 apenas o portão de 

acesso da frente da instituição é usado. O portão de acesso trata-se de duas folhas de 

madeira, cada uma com 2m de lagura. Segundo a gestora, a opção de só usar esse acesso 

é porque o outro é a fachada da segunda casa, e ser a entrada de serviço não seria o ideal 

por não ser uma rua tão “central” e por esse portão ser muito perto de uma das salas de 

convivência dos idosos, impossibilitando a passagem de alguns materiais, como o lixo. 

- Banheiro  

Foi realizada a avaliação do banheiro coletivo da ILPI 2 que, segundo a gestora, 

estava de acordo com a NBR 9050/04. Foram avaliados 6 itens usando a norma e todos 

estavam inadequados (quadro 18). O critério de escolha dos itens foram os mobiliários e 

acessórios que são usados no espaço.  

Apesar da falta de atendimento às normas, percebe-se que foram realizadas 

modificações que contemplam a funcionalidade do espaço. Uma delas foi a retirada da 

parede do boxe que impossibilitava a transferência de cadeirantes. Como percebe-se nas 

figura 53, o banheiro com as modificações permitem que o cadeirante se aproxime do boxe, 

faça o giro e use-o.  

 

   
Figura 53: Análise gráfica da movimentação no BWC da ILPI 
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 As  figuras a seguir mostram que o banheiro não encontra-se em bom estado de 

conservação, existem cerâmicas quebradas, que representam um risco à segurança dos 

residentes, e a tampa do ralo está quebrada, deixando um buraco na área do boxe.    

A funcionária relatou que a papeleira (que encontrava-se quebrada) (fig. 54), 

saboneteiras e cabides não são usadas nos banheiros coletivos para evitar desperdício. 

Quando os residentes precisam de papel, procuram um funcionário que fornece uma 

quantidade de papel higiênico. A justificativa para este tipo de atitude são as alterações de 

comportamento de alguns residentes, que retiravam todo o papel da papeleira, derramavam 

o sabonete líquido e roubavam as toalhas de mão.  

 
 

      
Figura 54: Banheiro da ILPI 2.    Figura 55: Boxe do banheiro da ILPI 2. 

 
Figura 56: Lavatório e acessórios do banheiro da ILPI 2 

 

 Vale destacar que no momento do registro fotográfico o banheiro avaliado encontrava-

se em limpeza. Este banheiro é o único da casa 2 logo, é bastante utilizado pelos 

residentes. 
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No que diz respeito aos itens avaliados, a bacia sanitária tinha altura adequada, mas 

com barras fixas no vaso, quando deveriam ser fixas na parede posterior e lateral ou 

articuladas (fig. 54). As barras fixas no vaso comprometem a área de transferência lateral 

para a bacia, impedindo a passagem lateral da cadeira de rodas para o vaso. O tipo de 

descarga e a altura não é o recomendado.  

Quanto ao boxe, atende as dimensões estabelecidas, sendo maior que o normatizado; 

não possui porta, o que favorece a transferência do cadeirante, segundo os funcionários. 

Além disso, possui barras e um chuveiro dotado de ducha manual, mas sem o banco 

articulado ou fixo. Desta forma, só deixa de atender ao estabelecido pela falta do banco. 

Segundo a funcionária, dependendo a necessidade do idoso são usadas cadeiras plásticas.  

O lavatório é inadequado no que diz respeito à altura e também por não permitir 

aproximação frontal de cadeira de rodas. O tipo da torneira também não está dentro do 

recomendado porque o acionamento é giratório, embora a distância da face frontal esteja 

adequada. 
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 ILPI 2 NBR 9050/04 

ITEM H/d D C H D E 

Bacia 
Sanitária 

H = 0,51 
m c/ 

assento 
a partir 
do piso; 

 

 

Áreas de 
transferência 

lateral, 
perpendicular e 

diagonal; 

H= 0,51m c/ 
assento.  

Áreas de 
transferência 

lateral, 
perpendicular e 

diagonal; 

Descarga H=0,7m 
  

Caixa  
com corda  
para puxar. 

H = 1,00 m 
  

Preferência 
alavanca ou 
automática; 

Boxe 
  0,91m x 

2,10 m 

Sem porta. 
Possui área 

para 
transferência 

externa; 
chuveiro com 

ducha manual e 
sem banco 

articulado ou 
fixo 

 0,90 m x 
0,95 m 

Prever área de 
transferência 

externa; ducha 
manual e banco 

articulado ou fixo. 

 
Lavatório 

H= 0,9 m 
da borda 
superior 
ao piso; 
Sifão: 
0,35m 

da face 
frontal 

 

 
Sifão embutido 

 em coluna  
até o piso. 

H = 0,78 m a 
0,80 m do da 

borda superior 
ao piso; Sifão: 
0,25 m da face 

frontal 
 

 

Prever área de 
aproximação 

frontal; o sifão deve 
ser protegido; não 
é permitido o uso 
de colunas até o 

piso ou gabinetes; 
deve ser instalada 

barras de apoio 
junto. 

 
Torneira d= 0,34m  Acionamento 

giratório. 

Máx. 0,5m da 
face externa 

frontal do 
lavatório. 

 
Acionadas por 

alavanca ou sensor 
automático 

Quadro 18: Comparação das medidas e características do banheiro da ILPI 2 e o 
recomendado    pela NBR 9050/04. 
D: Dimensões; H: Altura; d: distância; C: Características; E: Especificações. 

Fluxos  

Os maior fluxo da ILPI 2 é em direção à farmácia. Os fluxos partem principalmente 

das áreas do hall e das salas de convivência das três casas. Ao percorrer esses fluxos 

percebem-se pequenas rampas para descompensar os desníveis entre os terrenos das três 

casas. A falta de área coberta também é uma característica marcante dos trajetos dos fluxos 

que partem das três casas. 
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Figura 57: Fluxograma da ILPI 2. 

 

3.2.3 Avaliação do Ambiente em uso no Desempenho das Atividades 

 A partir da lista de verificação (em anexo), as principais atividades da casa: a limpeza 

de toda a ILPI e a preparação das refeições, foi observada e encontram-se descritas abaixo. 

 Limpeza da casa 

 A atividade é dividida em duas partes: a primeira é limpar com a vassoura e a segunda 

é passar pano. A limpeza é realizada apenas na área comum da casa e nos quartos dos 

idosos independentes porque nos espaços de uso exclusivo dos dependentes, os 

cuidadores particulares assumem a tarefa. Nas três casas a limpeza é concomitantemente, 

após o banho dos idosos, e sempre é iniciada pela cozinha de cada casa.  Para a primeira 

atividade é necessário cada um dos funcionários responsáveis pela limpeza buscarem os 

materias necessários: vassouras e pás que ficam no terreno ao lado da terceira casa. De 

acordo com o observado, as casas são varridas por parte, depois o lixo é jogado no lixeiro 

mais próximo ou em um grande encontrado no final de cada casa. 
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   Figura 58: Atividade de varrer a ILPI 2.  Figura 59: Atividade de lavar cozinha da ILPI 2. 

 Após terminada essa parte, os funcionários pegam os materiais de limpeza no 

almoxarifado, localizado na segunda casa, os baldes e panos na lavanderia da primeira ou 

segunda casa, e se dirigem ao banheiro ou torneira externa mais próxima para encher o 

balde e levá-lo ao local a ser limpo.  

 Uma vez na parte da casa a ser limpa, é misturado o detergente e ou sabão na água e 

fazem-se repetidos movimentos de flexão/extensão para molhar o pano, colocá-lo no rodo e 

passar o pano na área da casa a ser limpa. Os funcionários entrevistados/observados não 

referiram ou demostraram nenhum desconforto com esses movimentos repetitivos. Segundo 

os mesmos, “é apenas cansativo”. Ao terminar de limpar, a água restante é jogada na 

lavanderia da primeira ou segunda casa e os materias são levados aos seus devidos 

lugares. Por fim, são trocados os sacos de lixo da ILPI. Para isto, os funcionários vão à 

despensa localizada na cozinha da casa 1, pegam os sacos de lixo necessários, os põe no 

bolso da farda e começa a troca. Na casa 1, como o número de banheiros é superior, é 

necessário fazer a tarefa em duas partes. Na primeira, troca os sacos de lixo dos 

pavimentos superiores, leva-os até o abrigo externo e, em seguida, faz essa troca no 

pavimento inferior. 

 Na atividade de limpar a casa existem diversos deslocamentos para diversas partes 

da instituição, que seriam evitados se os materiais estivessem concentrados em apenas um 

local. Da forma como é realizada, os materiais ficam em locais distintos e distantes. Além do 

mais, não são usados equipamentos que auxiliariam a minimizar esses deslocamentos 

como carrinhos já com espaço para carregar os materiais de limpeza e pôr o lixo, tal como 

os usados em hotéis. 
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 O número de funcionários destinados à limpeza da segunda e terceira casa é 

suficiente, tendo em visto o tempo levado para a conclusão, 20 e 15 min, respectivamente. 

No entanto, na primeira casa o número de funcionários é inferior a demanda de trabalho, 

que inclui lavar (fig. 59) o refeitório e a cozinha, e limpar uma área maior que das duas 

outras casas. 

 Em relação ao ambiente construído, os funcionários citaram que os rejuntes e os 

mosaicos dos pisos dificultam a atividade e tornam-a mais trabalhosa por acumular sujeira 

ou dificultar a visibilidade da sujeira no chão, respectivamente. A iluminação de alguns 

cômodos, como a cozinha, também foi uma questão referida como dificultosa. O 

almoxarifado também é bastante escuro, mas não houve insatisfação dos funcionários 

quanto a esse espaço. Entre a lavanderia e a terceira casa existe um muro de 1,50m e um 

portão que também são barreiras a maior eficiência da atividade de limpar a casa, pois toda 

vez que precisa-se encher o balde na terceira casa, prefere-se encher na cozinha que na 

lavanderia referida, tendo em vista que precisa-se abrir o portão. 

Foram referidos episódios de incontinência dos idosos que requerem a limpeza de 

pequenos espaços, mas na maioria das vezes esses são idosos dependentes que tem 

cuidador próprio, não sendo necessária participação de funcionários da casa. Desta forma, 

essas atividades de limpeza esporádica não interferem na rotina da casa e são 

imediatamente resolvidas.  

Preparação das refeições 

Essa foi a segunda atividade citada como mais importante para o funcionamento da 

ILPI 2.  A observação da atividade e o registro fotográfico foi limitado pelas regras da 

instituição que só permitem que funcionários com vestimentas adequadas entrem na 

cozinha principal. 

As refeições das três casas são realizadas na cozinha principal e em uma sala em 

anexo localizadas na primeira casa. Durante todo o dia a cozinha principal é usada para o 

preparo das refeições do dia e sobremesas do dia seguinte. Dentre as refeições, observou-

se a mais demorada, o almoço, que dura uma média de 5:30h e possui basicamente duas 

etapas.  

A primeira é o preparo dos alimentos e a segunda é a organização dos pratos e copos 

para servir. O preparo da comida é realizado por uma cozinheira e a arrumação dos pratos e 
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líquidos por duas pessoas, a cozinheira e outra funcionária da instituição que esteja livre no 

momento.  

 
Figura 60: Atividade de preparação dos alimentos na ILPI 2 

 

O preparo dos alimentos do almoço começa às 06:30h da manhã onde a carne é 

retirada da geladeira, localizada na cozinha, para descongelar e os ingredientes dos pratos 

do dia são separados, colocados na pia. Na despensa encontram-se os temperos, panelas e 

alimentos não perecíveis. O único tempero que não fica na despensa é o Sal, localizado 

acima da pia. A despensa fica do outro lado da cozinha e é frequentemente usado pela 

cozinheira, que sai da pia, local onde fica quase todo o tempo, e se desloca para ir à 

despensa. A geladeira e o espaço para guardar frutas e verduras também encontra-se do 

outro lado da cozinha, mas o uso é bem menos frequente. Na maior parte do tempo, a 

atenção da cozinheira se divide entre o fogão e a pia, onde está lavando a louça e as 

panelas sujas ou preparando outro alimento. 

Na sala ao lado ficam os pratos e copos, um gelágua e o liquidificador. Nela é feito o 

suco, cuja polpa tem que ser pega na cozinha, e uma vez pronto, a jarra com o suco é 

colocada no topo da escada para que a cozinheira pegue e leve-a à geladeira para resfriar. 

Como a cozinha está em um nível mais baixo, uma escada tem que ser impreterivelmente 

usada para a passagem dos alimentos da cozinha à sala em anexo.  

Na hora de servir a refeição, os pratos prontos são levados à sala ao lado e são 

preparados os pratos individuais (refeição e sobremesa) e os copos. Para orientar a 

preparação dos pratos, existem etiquetas colocadas na parede. Assim, as bandejas, pegas 

no armário embaixo, são distribuídas ao longo do balcão de acordo com as etiquetas com 
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nomes de residentes e das outras casas. As etiquetas com nomes próprios referem-se aos 

residentes que precisam que os alimentos sejam pastosos. Cabe a um funcionário das 

demais casas e aos cuidadores particulares, irem buscar as bandejas com os pratos feitos. 

 
Figura 61: Balcão onde são preparados os pratos da ILPI 2. 

 
Figura 62: Etiquetas  para guiar a preparação dos pratos da ILPI 2. 

São feitos uma média de três pratos por refeição, isso permite atender as 

necessidades nutricionais de todos, bem como as necessidades específicas orientadas pela 

Nutricionista. Além dos pratos do dia, a sobremesa do almoço do dia seguinte sempre é feita 

a tarde, no mesmo horário do preparo do jantar.  

A cozinheira referiu desconforto ao final da jornada de trabalho devido a dores nas 

pernas e edema e dor nas mãos. A funcionária tem doença reumática. A única queixa da 

funcionária durante a execução da atividade foi a postura de pé, assumida o dia todo. Na 

cozinha não foi observada uma mesa livre, onde a funcionária pudesse realizar algumas 

tarefas sentada. A mesa existente na cozinha é ocupada por depósitos.  

 Quanto ao ambiente construído, chama a atenção a baixa luminosidade percebida e 

a falta de aberturas (não tem nenhuma janela) na cozinha, o que implica em desconforto 

térmico e potencializa o calor gerado pelo fogão. Uma outra questão, é a necessidade 

evidente de integração entre os espaços da cozinha e da sala em anexo, mas que não é 

permitida pelo desnível entre as duas. A escada que é o acesso entre os ambientes é alta, e 
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apesar do pouco uso provoca um gasto de energia desnecessários para os funcionários, 

como também obstáculo a eficiência, como é o caso da cozinheira tem que ficar 

interrompendo suas tarefas para pegar materiais pedidos por outros funcionários que ficam 

no início de escada e querem evitar subir e descer a escada.  

 
Figura 63: Escada da cozinha da ILPI 2. 

3.2.4 Percepção do Ambiente  

 Na ILPI 2 foram entrevistadas 7 pessoas (5 funcionários: a gestora e 4 cuidadores, 

sendo 2 particulares e 2 funcionários da instituição e 2 residentes). Além dos citados, outros 

residentes foram indicados pela gestora como aptos a participarem da entrevista, no entanto 

quando procurados não souberam responder de forma clara e concisa, desta forma, foram 

excluídos dos entrevistados. 

 A partir das respostas que caracterizaram uma ILPI imaginária (ideal) foram 

organizados os quadros abaixo e, a partir deles, e construídos os gráficos da Constelação 

de Atributos. 

 A população entrevistada descreve uma ILPI ideal como a que possui atributos 

positivos, sendo os mesmos: organizacionais, de instalações, de conforto e de materiais. Os 

atributos organizacionais foram os que apareceram em maior número, no entanto os mais 

percebidos como característicos de uma instituição ideal para idosos (estando mais 

próximos do centro da constelação) foram os de instalações. Segundo o gráfico, uma ILPI 

ideal é preponderamentemente vista como um espaço amplo, com área externa e verde, 

mobiliáro adequado e funcionários capacitados. Outros atributos também vistos com 

relevância foram os recursos materiais e os organizacionais de limpeza, assistência 

emocional e de rotina com atividades de lazer. Os atributos de conforto ambiental foram 

menos citados, mas para os entrevistados, boa iluminação, ventilação e conforto fazem 

parte de uma ILPI ideal. Itens como organização, segurança e acessibilidade também foram 

citados e fazem parte dos atributos desse tipo de instituição.   
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CATEGORIA 

ATRIBUTOS 
ASSOCIADOS AO 

AMBIENTE 
R C DP (cm) 

Funcionários 
Capacitados 3 3 1,49 

Assistência 2 4 2,02 
Rotina com Atividades 

de Lazer  2 4 2,02 

Limpeza 2 4 2,02 
Alimentação 
Adequada 2 4 2,02 

Organização 1 5 5,15 
Segurança 1 5 5,15 

ORGANIZACIONAL 

TOTAL DE RESPOSTAS: 13 
Espaço Amplo 5 1 1,12 

Área Verde 4 2 1,25 
Mobiliário Adequado 3 3 1,49 

Área externa 3 3 1,49 
Acessível 1 5 5,15 

INSTALAÇÕES 

TOTAL DE RESPOSTAS: 16 
Boa Iluminação 2 2 1,25 

Confortável 2 2 1,25 
Boa Ventilação 1 1 1,12 CONFORTO 

TOTAL DE RESPOSTAS: 5 
 

Recursos Materiais 
suficientes 2 4 2,02 

MATERIAIS TOTAL DE RESPOSTAS: 2 
 

TOTAL DE RESPOSTAS: 36 
Quadro 19: Dados para construção da constelação de atributos da ILPI 2 ideal. 
Legenda: R= Respostas; C= Classificação: DP= Distância Psicológica. 
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Figura 64: Constelação de Atributos da instituição 2 para ILPI imaginária/ideal. 

  

Ao serem questionados quanto à ILPI real, os entrevistados citaram mais atributos que 

na ILPI ideal, e o número de respostas ficou distribuído com igualdade em alguns deles 

(vide quadro 20). Relacionaram-se à ILPI 2 mais atributos positivos que negativos (12 

positivos contra 7 negativos). Esses atributos faziam parte das categorias: organizacional, 

instalações, conforto e materiais. 

 Todas as categorias da ILPI 2 possuíram características negativas. A única categoria 

que só possuiu aspecto negativo foi a de materiais, evidenciando opinões sobre a 

insuficiência de recursos na ILPI 2. A categoria com maior número de atributos foi a de 

instalações, seguida da organizacional. Ambas com os atributos positivos que, na opinião 

dos entrevistados, caracterizam melhor a ILPI 2: espaço amplo, limpeza, área verde, 

acessiblidade e assistência. Ainda quanto às instalações, a instituição também é percebida 

como um ambiente com espaço pequeno, aberturas insuficientes e mobiliário inadequado.  

 Aspectos que chamam a atenção são: a rotina da instiuição, que, para os entrevitados, 

possui atividades, mas ainda “é pobre”; e os funcionários que são qualificados, mas em 

número insuficiente. Os itens de conforto ambiental citados revelaram um conflito quanto à 
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qualidade da iluminação e a percepção de um ambiente livre de barulho.  

 
CATEGORIA 

ATRIBUTOS 
ASSOCIADOS AO 

AMBIENTE 
R C DP (cm) 

Limpeza 3 3 1,49 
Assistência 2 4 2,02 

Rotina com Atividades 
de Lazer  1 5 5,15 

Rotina Pobre de 
Atividades de Lazer 1 5 5,15 

Alimentação 
inadequada 1 5 5,15 

Extensão da casa 1 5 5,15 
Número de 
funcionários 
inadequado 

1 5 5,15 

Funcionários 
Qualificados 1 5 5,15 

ORGANIZACIONAL 

TOTAL DE RESPOSTAS: 11 
Espaço Amplo 3 3 1,49 

Área Verde 2 4 2,02 
Acessível 2 4 2,02 

Mobiliário inadequado 1 5 5,15 
Área externa 1 5 5,15 
Privacidade 1 5 5,15 
Segurança 1 5 5,15 

Espaço reduzido 1 5 5,15 
Sem aberturas 

suficientes 1 5 5,15 

INSTALAÇÕES 

TOTAL DE RESPOSTAS: 13 
Mal Iluminado 1 5 5,15 
Bem iluminado 1 5 5,15 

Livre de barulho 1 5 5,15 CONFORTO 
TOTAL DE RESPOSTAS: 3 

 
Recursos Materiais 

insuficientes 1 5 5,15 
MATERIAIS TOTAL DE RESPOSTAS: 1 

 
TOTAL DE RESPOSTAS: 28 

Quadro 20: Dados para construção da constelação de atributos da ILPI 2 real. 
Legenda: R= Respostas; C= Classificação: DP= Distância Psicológica. 

  

 Ao comparar os gráficos da ILPI ideal e da real, percebe-se que a ILPI 2 apresenta os 

dois atributos mais importantes para uma ILPI ideal: espaço amplo e área verde.  
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Figura 65: Constelação de atributos da ILPI 2 real. 

 

3.3 Diagnóstico Ergonômico do Ambiente Construído de ILPI’s 

Os fatores ambientais que influeciam na funcionalidade e na adequação das ILPI’s 

investigada para os usuários idosos foram verificados, sendo então classificados e 

apresentados a seguir. 

Arranjo físico 

Espaço amplo, área externa e instalações adequadas foram aspectos relacionados ao 

arranjo físico citados como principais pelos usuários da ILPI 1 para uma instituição ideal 

para idosos. No entanto, a realidade da ILPI 1 não atende às expectativas dos usuários, 

como percebe-se a seguir. 

No que diz respeito as adaptações realizadas na ILPI 1, estas não beneficiam o 

funcionamento e uso da instituição, em especial, ao considerar as necesidades dos 

residentes dependentes totais. Essa inadequação das instalações, citada pelos usuários 

como um dos atributos que caracterizam a ILPI real, são resultado das modificações para 

comportar um número maior de residentes. As alterações determinaram um espaço físico 

muito recortado, cujas distâncias não foram otimizadas para permitir fácil acesso aos 
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usuários (residentes e funcionários). Um exemplo disso é que espaços comuns às duas 

casas ficaram situados no final da primeira casa.  Sendo assim, maiores distâncias precisam 

ser percorridas para ter acesso à áreas frequentemente utilizadas (como percebe-se no 

fluxograma), como a cozinha, a área de serviço e a farmácia. 

Esse ambiente com recortes prejudicou também a sensação de amplitude desejada 

pelos usuários, e que o espaço poderia oferecer, tendo em vista o tamanho da área total 

que a ILPI 1 possui. 

Um outro déficit, resultado da falta de planejamento, é que na ILPI 1 não existem 

espaços privativos para funcionários, como vestiário e ambiente para descanso. O único 

espaço para funcionários é um banheiro para uso de cuidadores de ambos os sexos. Para 

suprir esse déficit do vestiário, na sala de reunião/ administrativa ficam guardados os 

pertences pessoais dos funcionários. 

Os dormitórios não são dotados de banheiros e, em alguns, pode-se observar 

infiltração nas paredes. A inexistência de banheiros nos dormitórios pode favorecer os 

episódios de incontinência devido à distância que tem que ser percorrida pelo residente 

independente até banheiro coletivo.  No que diz respeito ao banho dos idosos dependentes, 

isso também é um complicador, pois toda vez os cuidadores precisam pegar os produtos de 

higiene do idoso no quarto e levar ao banheiro coletivo. Caso os quartos fossem dotados de 

banheiro, os produtos de higiene já estariam no local em que o banho seria dado. 

A acessibilidade na ILPI 1 não está garantida. A carência deste aspecto foi um dos 

principais atributos referidos pelos usuários como característicos da ILPI 1 real.  Na 

instituição percebe-se que não há sinalização nos cômodos; a rampa que permite acesso à 

áreas comuns para as duas casas tem inclinação além do normatizado; as barras precisam 

ser instaladas na área externa. No banheiro elas também devem ser adequadas, pois a 

maior parte tem medidas de diâmetro, altura, comprimento e distâncias (para a parede e 

para o eixo da bacia) inadequadas. As portas têm vão livre de 0,7m e 0,8m, sendo aquém 

do recomendado (1,1m) pela norma de acordo com a norma (NBR 9050/04), além disso, 

não possuem maçaneta do tipo alavanca, revestimento resistente a impactos ou puxador 

horizontal associado a maçaneta. 

Quanto ao piso da ILPI 1, são encontrados diferentes materiais e padrões, o que vai 

de encontro ao recomendado (NBR 9050/04 e RDC no 283/05), além de não ser 

antiderrapante. O revestimento também prejudica uma das principais atividades da ILPI 1, 
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passar pano na casa, por ser em alguns cômodos escuro e em outros com rejunte largo e 

superfície rugosa. 

O arranjo físico também prejudica a privacidade de residentes e funcionários. Existem 

cômodos na ILPI 1 que não possuem portas e os funcionários além de não terem espaço 

para descanso, não possuem privacidade no exercício de suas atribuições, como é o caso 

do médico que atende em um ambiente que dá acesso a todos os dormitórios da segunda 

casa (fig. 66).  

 
Figura 66: Espaço para atendimento médico. 

A estrutura física da ILPI está de acordo com o percebido pelos usuários: um espaço amplo 

e com àrea verde. O terreno da ILPI 2 é realmente grande, resultado da união do terreno de 

três casas e possui jardim com árvore e muitas plantas.  

 Quanto a dimensão total da instituição, pela falta de planejamento ela não é 

aproveitada, deixando a desejar quanto ao acesso de algumas áreas, como a terceira casa.  

Uma outra característica do arranjo físico é que a instuição possui muitos corredores, alguns 

deles, como o que liga a farmácia à uma das salas de convivência, é estreito e não permite 

a passagem de mais de duas pessoas; inclusive o acesso para a segunda e terceira casa é 

feito por corredores que não permitem o fluxo de mais de três pessoas por vez.  

 Outro aspecto que chama atenção, são os espaços abertos e os destinados a 

interação dos idosos (salas de convivência). Quanto aos espaços abertos, existe uma 

diferença significativa de espaços abertos vivenciada pelos moradores da casa 1 e das 

demais casas. Os moradores da primeira casa tem acesso fácil à área descoberta para a 

realização de atividades, bem como à área verde. O número de Salas de Convivência é 

excelente ao se considerá-la um espaço para os idosos socializarem, mas acredita-se que 

se os espaços destinados para esse fim fossem um só, talvez houvesse ainda mais 

socialização entre os residentes. 



 111 

 O fato da instituição ser composta por três casas, estruturalmente separadas, pode 

estimular a segregação, pois alguns idosos raramente saem da sua casa de origem.  

 A porcentagem de adaptações realizadas não é a mesma quando comparamos o dito 

pela gestora e o encontrado na instituição. No que diz respeito a este aspecto, percebe-se 

que a ILPI 2 possui muitas alterações; muitos espaços com barras e corrimãos e banheiros 

com modificações estruturais, como o avaliado que foi retirada uma parede do box. No 

entanto, não pode afirmar, tal como referido, que a ILPI está 70% adequada.  

 A acessibilidade é um outro aspecto que deixa a desejar na instituição. Revestimento 

antiderrapante só existe em um local, uma das rampas. Esta rampa é inadequada, sendo 

bastante íngrime. As escadas são a única forma de acesso aos residentes da casa 1, ou 

seja, esta é uma casa para idosos que deambulem de forma independente e que não 

tenham problemas cardiorespiratórios, tendo em vista a exigência física de subir escadas. 

As escadas ainda estão inadequadas no que diz respeito às dimensões de espelho e piso. 

As barras e corrimãos estão presentes em vários locais da ILPI 2, mas não obedecem 

totalmente às normas. Algumas delas, se aproximam em termos de altura e diâmetro, mas 

não são extamente como regulamentado. As portas também precisam ser adequadas, 

algumas em relação a dimensão do vão livre, outras quanto aos acessórios requeridos pela 

NBR 9050/04, como puxador e revestimento resistente a impactos. Também não obedeceu 

a norma de acessibilidade os itens do banheiro investigados, assim, mobiliários, acessórios 

e revestimentos não são acessíveis. 

 No que concerne as dimensões normatizadas pela RDC no 283/05, a ILPI 2 obedece a 

maioria delas, com execção ao espaço destinado para os funcionários e para atividades de 

apoio individual e sócio-familiar. A farmácia não é o único lugar da instituição que tem mais 

de uma função, mas que não poderia tê-las, outro caso é a área da lavanderia da primeira 

casa onde também ficam os lixeiros.  

 Conforto Ambiental 

• Conforto Lumínico: 

A iluminação natural da ILPI 1 estava bastante inadequada. Dos valores obtidos por 

meio de medição, a maioria das inadequações constavam de níveis de iluminância abaixo 

do recomendado. Valores muito baixos foram encontrados: 0 lux (banheiro), 2 lux 

(dormitório), 6 lux na sala de atividade e apoio individual e 7 lux no corredor. Percebe-se que 
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os valores mais baixos foram encontrados em espaços bastante utilizados e onde se 

realizam atividades básicas, como banho. 

Na época da pesquisa, a ILPI 1 não possuía ponto de luz para atividades mais 

minuciosas (ler, bordar, etc) ou a luz de vigília, exigida pela RDC no 283/05. As atividades 

laborativas também são prejudicadas pela baixa iluminância, como referido pelos 

funcionários na atividade de passar pano. 

As aberturas para entrada de luz natural eram pequenas, algumas inutilizadas ou com 

combogós.  

Para os usuários da ILPI 1 um ambiente ideal para moradia de idosos é caracterizado 

como “bem iluminado”, sendo assim, esta também é uma questão que também precisa ser 

adequada. Tanto adequada a opinião dos usuários quanto às normas. 

 Na ILPI 2 100% dos pontos avaliados estavam em desacordo com a norma. Dentre os 

espaços avaliados estavam ambientes fundamentais para o funcionamento da instituição, 

como a Sala de Admininstração, que teve índice de iluminância além do recomendado. A 

Cozinha e o Almoxarifado, locais envolvidos com as atividades mais importantes da ILPI 2, 

segundo os usuários, estavam bastante escuras, de acordo com a norma. 

 Os usuários da ILPI 2 não tiveram uma opinião preponderante sobre a qualidade da 

iluminação, sendo este item pouco relacionado a ILPI. 

• Conforto Acústico: 

No que diz respeito ao conforto acústico na ILPI 1, os resultados encontrados 

apontaram que dos 25 cômodos, 14 (56%) apresentavam nível de ruído acima do 

regulamentado pela norma e apenas  (4%) teve nível de ruído mínimo adequado. O nível 

máximo de ruído encontrado na ILPI ultrapassou mais de 15 dB o adequado. 

 Na ILPI 2 o nível de ruído inadequado foi em 5 (cinco) dos 6 (seis) ambientes da 

instituição, o que representa 90% da área avaliada. O nível de ruído foi alto até nos 

dormitórios. Níveis de ruído altos foram identificado em áreas comuns, como na Sala de 

Convivência das casa 1 e no Hall de entrada. Nestes, especialmente no Hall, o ruído 

também é presente pela proximidade da rua, que embora não seja movimentada, mas 

possui fluxo de carros.  
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 Na percepção dos usuários a ILPI 2 é um ambiente “livre de barulho”, ou seja, não há 

insatisfação quanto ao nível de ruído. 

• Conforto Térmico: 

A temperatura foi um atributo relevante para os usuários da ILPI 1. Na percepção 

sobre uma ILPI ideal, o atributo “temperatura confortável” foi incluso como um dos principais. 

Enquanto isso, na opinião sobre a ILPI real também apareceu com destaque, mas de forma 

negativa, revelando que a temperatura da instituição está desconfortável para os usuários. 

As medições realizadas na instituição corroboraram a percepção dos usuários sobre a 

ILPI real. Ao serem comparados os valores obtidos nos 16 pontos da ILPI 1, de acordo com 

Iida (2005) todos os cômodos estavam desconfortáveis e segundo Freitas (2009) 75% foram 

considerados intermediários entre a zona considerada confortável e desconfortável.  

Deve-se chamar a atenção que o ambiente com maior temperatura na ILPI 1 é a sala 

de atividades e convivência, local onde os idosos dependentes na marcha ficam durante o 

dia. Isto é preocupante, pois a maioria deles parece possuir, além da disfunção física, um 

déficit cognitivo importante que os impede de comunicar a sensação de desconforto com a 

temperatura. Durante a pesquisa, presenciou-se a seguinte situação nesse ambiente da ILPI 

1: uma idosa dependente que não falava tirou a blusa, ficou abanando e emitindo sons altos. 

Segundo uma cuidadora, a idosa fez isto porque “não podia falar e queria chamar a atenção 

por estar sentindo calor”. Isto evidencia que os idosos dependentes podem estar expostos 

ao desconforto constantemente. 

Das variáveis de conforto ambiental investigadas na ILPI 2, o conforto térmico foi o 

que mais mostrou inadequação, pois toda (100%) a instituição foi considerada com 

temperatura desconfortável. Vale ressaltar, que dois autores diferentes foram usados como 

parâmetro, Iida (2005) e Freitas (2009). 

Mobiliário 

O mobiliário precisa de adequações para suprir as necessidades funcionais do espaço 

e dos residentes. O mobiliário presente em alguns cômodos não respeita a distância mínima 

de circulação, estando em número maior que o recomendado pela RDC no 283/05. Isto 

interfere na circulação dos residentes e na limpeza da casa, como referido na página 67. 
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Foram encontradas cadeiras/poltronas sem adaptações para adequação postural, 

necessária para a manutenção da integridade de tecidos e órgãos de idosos que não 

deambulam (cadeirantes).  

Há na ILPI 1 carência de alguns mobiliários, como é o caso de cadeiras de banho, 

bancos nas áreas abertas e cadeiras e macas para a sala dos atendimentos médicos. 

 Os usuários da ILPI 2 não relataram nenhum tipo de insatisfação quanto aos 

mobiliários, nem se queixaram de carência. Percebe-se na instituição muitas cadeiras 

confortáveis sendo usadas por idosos dependentes e cadeiras de plástico com idosos 

independentes, todas em bom estado de conservação e número adequado.  

 No entanto, alguns mobiliários poderiam ser melhor utilizados para favorecer as 

atividades laborativas, como na Cozinha onde a funcionária se queixa de dores por estar em 

pé enquanto existe no mesmo espaço uma mesa disponível.  

Personalização do Espaço 

A ILPI 1 tem um ambiente com aparência de domicílio, mas precisa de investimento 

para maior uso de luz natural, criação de espaços integrados e ambientes mais acolhedores 

com cores, texturas e artes. Pequenos objetos que lembrem os detalhes de um domicílo não 

são encontrados na ILPI 1. Os espaços são compostos basicamente por mobílias, sem 

cores, texturas ou quaisquer outros aspectos que discrimine o ambiente, ajudando a torná-lo 

familiar e acolhedor. 

 Os espaços da ILPI 2 são bastante diferentes esteticamente tendo em vista os 

diversos revestimentos em piso e paredes, demarcando bem os espaços e permitindo 

singularidade nos dormitórios. 

 Objetos pessoais também são comuns na ILPI 2, especialmente nos dormitórios 

percebem-se desde pequenos objetos até mobílias que são dos residentes.  

 A estética da instituição poderia ser beneficiada com maior aproveitamento da luz 

natural, bem com a maior integração entre as 3 casas, que apesar de terem aparência de 

domicílio, parecem espaços distintos.  

 Outro aspecto que beneficiaria a estética é o estado de conservação de alguns 

espaços, pois o banheiro avaliado chamou atenção pela cerâmica e acessórios quebrados. 
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Como um todo, o aspecto de conservação é bom, mas existem esses espaços que precisam 

de melhorias. 

Recursos Materiais 

Uma das queixas mais freqüentes da ILPI 1 está relacionada com a higiene. A limpeza 

é um fator determinante para os usuários da instituição, que consideram uma ILPI ideal um 

ambiente limpo e percebem a ILPI real como um ambiente sem higiene.   

Uma das soluções para a questão do forte odor de urina é o uso da fralda geriátrica, 

que é o material da ILPI 1 que deveria ser mais usado e está número insuficiente. O elevado 

número de idosos incontinentes que não usam fralda na ILPI 1 prejudica a manutenção da 

limpeza da casa e requer constantemente funcionários envolvidos na atividade de passar 

pano na instituição.  

A atividade de passar pano na casa é uma das principais da instituição e, mesmo 

sendo realizada com frequência, não evita o odor. Tendo em vista a forma que é 

desempenhada (com constante flexão/extensão do tronco) e o número de vezes que essa 

atividade é realizada por dia, os funcionários podem desenvolver DORT (Distúrbios Osteo-

musculares Relacionados ao Trabalho).  

 Os recursos materiais específicos do uso de cada idoso da ILPI 2 é de 

responsabilidade da família/responsáveis, sendo assim, não podem existir queixas 

relacionadas à instituição.  

 No entanto, no que diz repeito aos recursos materiais fornecidos pela ILPI 2, os 

usuários referiram insatisfação, relatando insuficiência. Nas observações realizadas, no que 

concerne às atividades laborativas, percebeu-se que os materias de limpeza da casa (rodo, 

pano de chão e etc.) poderiam ser substituídos por equipamentos mais eficientes, como 

carrinhos de limpeza. Mas isto, não caracteriza insuficência de materias. 

Desta forma, os materiais relacionados a questão da incontinência (fraldas) e os 

materiais de limpeza (rodo, balde e pano) precisam ser adequados. 

Aspectos organizacionais 

A distribuição de tarefas dos cuidadores é superficial, estando apenas divididas, 

basicamente, nas atividades de limpeza e de cuidado aos idosos. Essas divisões são 

teóricas porque no funcionamento da ILPI percebe-se que não é respeitada. Não existe uma 
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divisão de acordo com o grupo de idosos, de forma que cada funcionário fique responsável 

por um ou mais idoso. O que impede o cuidador de ter tarefas restritas a um ambiente da 

casa, o que reduzia o desgaste de circular por toda a ILPI, bem como de conhecer as 

necessidades particulares dos residentes. Essa questão do atendimento às necessidades 

específicas de cada idoso foi um dos aspectos atribuídos a uma ILPI ideal, descrito na 

percepção do usuário como “assistência”. 

Um outro aspecto referente aos funcionários é a falta de um fardamento que os 

identifique e garanta sua segurança. Na atividade de passar pano na casa, bastante 

freqüente na ILPI 1, foi observado funcionários com calçado inadequado o que poderia 

ocasionar quedas. 

Existem atividades presentes na rotina da instituição que não possuem horários pré-

definidos. Dentre elas, estão os atendimentos fisioterápicos e psicoterapêuticos, de 

essencial importância para o bem-estar físico e emocional dos clientes. Outras atividades 

que permitem interação com a comunidade, como a missa, não são divulgadas previamente 

em quadro de avisos e não possuem freqüência ou horários pré-definidos. 

 Quanto a ILPI 2, esta é um ambiente bastante organizado, com normas próprias que 

são seguidas pelos funcionários e familiares.  

 Os funcionários são distribuídos por setores e ainda recebem ajuda dos cuidadores 

particulares. Percebeu-se vínculo entre funcionários e residentes e muita atenção para as 

necessidades dos idosos, provavelmente resultados da familiaridade dos funcionários que 

possuem tarefas estabelecidas e ambientes específicos de trabalho.  

 Apesar do número de funcionários atender as demandas de funcionamento da 

instituição e o regulamentado pela RDC no 283/05 (vide a norma em anexo), houve a 

percepção dos usuários que os funcionários atuais são insuficientes. 

 A ideia que a instituição passa desde o primeiro contato é de organização. Itens que 

contribuem bastante para isso é o fardamento dos funcionários e as constantes orientações 

e visitas da gestora às casas das ILPI. 

 Percebe-se a importância dos atributos organizacionais para os usuários da 

instituição, pois foram esses os citados como mais importantes para uma ILPI ideal. 

 A rotina da ILPI 2 não contempla atividades para os clientes e isto foi referido pelos 

usuários que percebem a instituição como “pobre” neste aspecto. 
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 A organização dos espaços é um item que interfere na qualidade da atividade de 

preparação das refeições, apesar de todos os alimentos ficarem na cozinha, bem como as 

panelas, o fogão e a geladeira, a distribuição desses materiais e equipamentos ocasionam 

diversos deslocamentos que poderiam ser evitados. 

Segurança 

O acesso dos residentes para fora da casa é feito pela entrada principal, que é 

fechada com ferrolho alto e, em alguns momentos, com cadeado. O controle dos residentes 

que podem sair é feito pelos funcionários.  

Quanto ao ambiente construído, há barras de apoio em parte do refeitório e no 

corredor da primeira casa, o que evita quedas e ajuda na locomoção dos idosos. Contudo, a 

falta de sinalização em rampas e escadas somados à inexistência de um piso único e 

antiderrapante facilitam a ocorrência de quedas. Os funcionários também estão sujeitos à 

quedas pelas características do piso, bem como pelo uso de calçado inadequado durante a 

atividade de passar pano na casa. 

O banheiro é um ambiente com a segurança também comprometida devido a falta de 

acessibilidade. E, deve-se ressaltar que alguns residentes são independentes nessa 

atividade e a falta de adequação deste cômodo põe esses idosos em situação de risco em 

um momento que estão sozinhos.   

Desta forma, percebe-se que a ILPI 1 necessita de adequações para melhorar a 

satisfação dos usuários (visivelmente negativa e evidenciada pela percepção acerca da ILPI 

real), as condições de habitabilidade dos residentes e a qualidade do trabalho dos 

funcionários que a compõe. Destacam-se as condições infraestrutura física que junto aos 

aspectos organizacionais tornam evidente a demanda ergonômica na instituição. 

 A segurança das casas da ILPI 2 é eficiente no que diz respeito ao controle de entrada 

e saída de funcionários, visitas e residentes. O portão de acesso a rua é antecedido por um 

portão gradeado e ambos sempre estão fechados. 

 A segurança dos residentes independentes na instituição é bastante prejudicada por 

alguns aspectos do ambiente construído, como a baixa iluminação, a falta de acessibilidade 

e a conservação de alguns cômodos. Os corrimãos entre as casas também chamam 

atenção pela instabilidade. No entanto, a circulação com os corrimãos dentro da casa não 

representam riscos. 
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 Na ILPI 2 percebe-se que o ambiente construído é o que merece mais investimento. 

Embora os usuários da instituição demonstrem satisfação, melhorias no arranjo físico, na 

acessibilidade e em alguns itens de organização garantiriam uma instituição de muito mais 

qualidade para os funcionários e os residentes. 

4. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 Na relação usuário-ambiente de ILPI, observa-se que os funcionários tem mais 

oportunidades de interação, desempenhando de forma ativa todas as etapas das tarefas 

nas quais estão envolvidos, situação oposta a dos residentes. Isto pode ser visualizado ao 

observar a rotina das ILPI’s 1 e 2 e as principais atividades para o funcionamento das 

instituições. A rotina das ILPI’s é direcionada à assistência aos idosos dependentes, à 

manutenção da organização e higiene da casa, e as principais atividades para o 

funcionamento das instituições estão relacionadas com as atividades laborativas dos 

funcionários. 

 De acordo com os dados coletados nas entrevistas e pelas observações realizadas, 

quanto aos residentes, o tipo e o nível de relação com o ambiente depende da 

capacidade funcional, que determina o grau de autonomia e independência. Os idosos 

independentes relacionam-se de forma ativa com o ambiente construído e os dependentes 

possuem relação restrita ou inexistente. Desta forma, percebe-se que as oportunidades de 

interação dos usuários idosos com o ambiente construído são restritas e limitadas em 

comparação aos funcionários. 

 Os idosos independentes relacionam-se com o ambiente, exclusivamente, nas 

atividades de autocuidado (banho, alimentação, etc.) e lazer (assistir TV e socializar). Assim, 

os espaços que eles costumam estar em contato são dormitórios, banheiros, refeitórios e, 

principalmente, área de lazer e socialização (sala de atividades, convivência e áreas verdes, 

quando há). Assim, os idosos independentes não têm tantas chances de serem “desafiados” 

pelo ambiente quanto os funcionários, o que interfere no conhecimento de todas as barreiras 

que podem ser causadas pelo ambiente construído.  

  Apesar do nível de relação dos idosos dependentes ser tão díspare em relação aos 

usuários independentes, eles parecem sentir tanto quanto os independentes a influência do 

ambiente construído. A quantidade e a qualidade de deslocamentos com os quais os 

dependentes são envolvidos nas ILPI’s tem influência indiscutível do ambiente 

construído. Em ambas ILPI’s a carência de ambientes agradáveis e acessíveis para os 

idosos, leva os dependentes a permanecerem o dia inteiro em um mesmo local, na Sala de 
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Convivência, o que caracteriza a pobreza de deslocamentos. Além disso, a falta de 

qualidade de alguns deslocamentos é evidente, por exemplo, na hora do banho da ILPI 1 

onde os dependentes são transferidos da cadeira de rodas do corredor para o banheiro nos 

braços dos funcionários. Esta além de ser uma situação de deslocamento desnecessária, 

caracteriza a falta de privacidade, pois essa transferência é feita com o idoso coberto 

parcialmente por uma toalha.   

 Ainda no que diz respeito a pobre relação residente-ambiente, observou-se 

inexistência de atividades na rotina das instituições que estimulem a participação dos 

residentes no funcionamento da casa. Provavelmente, essa rotina pobre é justificada pela 

premissa citada por Baltes e Silverberg (1994 apud CUPERTINO, 1996) onde coloca que o 

idoso é incompetente em todas as áreas de seu funcionamento e que a incapacidade é o 

comportamento esperado e a conseqüência imediata do envelhecimento.   

 Utilizando as 4 áreas entendidas por Lawton (1983) como determinantes da qualidade 

de vida na velhice (bem-estar subjetivo, competência comportamental, qualidade de vida 

percebida e condições ambientais), percebe-se que uma rotina estruturada com atividades 

que estimulem a participação dos idosos seria benéfica à competência comportamental, pois 

promoveria o uso do tempo e comportamentos sociais, e à qualidade de vida percebida, pois 

o senso de autoeficácia nos domínios físicos e cognitivos seriam modificados. Logo, seria 

positivo para o bem-estar subjetivo, área entendida por Lawton (1983) como resultado da 

combinação entre as demais, e aumentaria a qualidade de vida dos residentes.  

  Na pesquisa realizada, a única atividade da rotina dos idosos de ambas ILPI’s que não 

fazia parte do autocuidado e da socialização era a recreação. A ILPI 1 oferece atividades, 

como as de pintura e modelagem, e a ILPI 2 atividades lúdicas e artesanais. No entanto, 

essas atividades não necessariamente fazem parte dos interesses do idosos ou da rotina 

anterior à institucionalização, enquanto que o envolvimento com tarefas de controle e 

manutenção do lar estão presentes na vida da maioria da pessoas (SADOCK; SADOCK, 

2007).  

 Nesse contexto, foi observado na ILPI 1 uma residente pedindo a uma funcionária 

para participar de um dos serviços da casa: “cortar as verduras do jantar”. Isto exemplifica 

uma atividade relativa ao funcionamento da ILPI que poderia fazer parte da rotina de idosos 

antes da institucionalização e continua sendo de interesse. Vale ressaltar que, de acordo 

com o citado por Tosta (2008) na página 15, o novo paradigma para moradia coletiva de 

idosos visa romper com a ideia de assistencialismo e busca incentivar a imagem de lar, o 
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que inclui uma programação semelhante a de uma residência. E, para muitos desses 

idosos, a ideia de lar está ligada ao desempenho de funções de controle, participação e 

conservação do ambiente de moradia, como é descrito por Sadock e Sadock (2007). 

 Acredita-se que quanto mais envolvidos nas tarefas da instituição, mais 

interação com o ambiente construído existe. Esta afirmativa é resultado do observado 

durante o estudo, pois os funcionários por estarem mais envolvidos nas atividades das 

instituições, foram os que forneceram mais informações sobre o ambiente construído e sua 

interferência. 

 O problema da credibilidade quanto à capacidade dos idosos de participarem de 

atividades não parece ser pontual das ILPI’s, Ferreira e Souza (2006) referem que a 

sociedade ocidental esteriotipa e desqualifica os idosos imbutindo a ideia de inutilidade e 

dependência. Sadock e Sadock (2007) corroboram com essa colocação e acrescentam que 

a velhice tende a ser associada com solidão, má saúde, senilidade e enfermidade. 

 Esse perfil “disfuncional” que a sociedade possui sobre os idosos é corroborado pelo 

perfil dos residentes das ILPI’s pesquisadas, onde há um alto percentual de dependentes 

totais (ILPI 1: 90%; ILPI 2: 40%). Dentre os dependentes, não foram encontrados 

cadeirantes que fazem a propulsão da cadeira de rodas. As disfunções na deambulação não 

eram causadas por disfunção física, mas cognitiva, de acordo com os gestores. A maior 

parte dos residentes com dependência total tinham disfunção cognitiva grave, 

provavelmente, com Demência de Alzheimer em fase avançada. 

 No entanto, esse perfil funcional encontrado nas instituições estudadas foi contrário ao 

evidenciado na pesquisa realizada no Norte e no Centro-Oeste do Brasil pelo IPEA, descrita 

por Souza (2008), que revelou que aproximadamente metade dos residentes de ILPI’s no 

Brasil é independente, não necessitando de cuidados para realização das atividades diárias. 

 A realidade das ILPI’s possuírem um perfil de idosos com disfunções não desqualifica 

a ideia da participação ativa nos ambientes e atividades das instituições, mas traz à tona 

dois desafios maiores: 1. a necessidade do ambiente construído atender, no mínimo, às 

normas vigentes (NBR 9050/04 e RDC no 283/05) para adaptação dos espaços às 

necessidades dos residentes; 2. a adaptação dos espaços e atividades aos diferentes 

níveis de capacidade física e cognitiva.  

 Beltrão (2009) refere que para alcançar essa estrutura e serviços adaptados é 

necessário um ambiente pensado para os idosos, com equipe de profissionais capacitados, 
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desde a fase de projeto, para fornecer assistência gerontogeriátrica e não somente cuidados 

básicos, como foi a realidade encontrada durante a pesquisa.  

 Na literatura é possível encontrar características que devem ser contempladas por um 

ambiente de moradia coletiva para idosos, como as citadas na página 33 por Beltrão (2009) 

ao referir-se à instituição gerontológica: um ambiente com espaço amplo, acessível, bem 

sinalizado, seguro, com conforto térmico, acústico e lumínico, que facilite a comunicação e o 

contato social. Além disso, com design e arquitetura que permitam as edificações ter 

significados e significantes para os residentes, bem como contribuam de forma positiva para 

a percepção de eficácia e independência dos usuários idosos, como referido neste trabalho 

por Ulbricht e Flores (2008). 

 Esses parâmetros apontados pela literatura pesquisada são condizentes com os 

resultados desse trabalho, como está descrito a seguir. No entanto, não foi a realidade 

enconcontrada nas ILPI’s pesquisadas. 

 De acordo com a amostra desta pesquisa, para os usuários das ILPI’s os atributos 

de instalações são os mais importantes para as edificações desse tipo de ambiente de 

moradia. São considerados atributos de instalações: acessibilidade, revestimentos, funções 

dos espaços, dimensões e mobiliários. 

 Nos gráficos das constelações de ILPI’s ideais (fig. 64) os atributos de instalações 

foram os mais citados nas duas instituições (ILPI 1 47%; ILPI 2 44%), seguidos dos 

organizacionais, de conforto ambiental e materiais.  

 
Figura 67: Porcentagem de atributos de uma ILPI ideal. 
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  Ambas ILPI’s referiram que em uma instituição ideal para idosos os atributos de 

instalações são predominantemente positivos (ILPI 1: 63%; ILPI 2: 100%). Sendo assim, 

uma edificação para a moradia coletiva de idosos deve ter preocupação relevante com a 

acessibilidade, com os revestimentos, como piso antiderrapante, com espaços com funções 

condizentes às atividades realizadas, com dimensões adequadas ao número de usuários e 

mobiliários que atendam às necessidades de trabalho dos funcionários e conforto dos 

residentes. 

 
Figura 68: Porcentagem da qualidade dos atributos de instalações em uma ILPI ideal. 

 As edificações onde funcionam as ILPI’s pesquisadas foram adaptações de antigas 

residências e nenhuma delas passou por planejamento ou consultoria antes do 

funcionamento. Como citado por Flores e Ulbricht (2008), o projeto de espaços de moradia 

para a pessoa idosa promove autonomia, independência e reduz os riscos de acidentes, 

pois contempla segurança, funcionalidade, conforto e consideram-se as limitações físicas 

dos residentes. Sendo assim, a ausência de projeto ou consultoria para as ILPI’s pressupõe 

um ambiente em que não foram consideradas as necessidades dos usuários.  

 As ILPI’s pesquisadas foram incorporando terrenos e construindo novos espaços com 

o crescimento da demanda. Assim como, nas duas ILPI’s as modificações no ambiente 

construído para acessibilidade e a instalação de alguns equipamentos de apoio e 

proteção ocorreram após a obrigatoriedade imposta pela legislação específica, 

segundo as gestoras das instituições. 
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 Ao analisar os resultados dos atributos de instalações nas ILPI’s reais (fig. 69) 

percebe-se que estes não seguem o padrão de qualidade referido para uma instituição ideal. 

A ILPI 1 superou a expectativa de atributos de instalações positivos (ideal: 63%; real: 86%) e 

a ILPI 2 ficou aquém (ideal: 100%; real: 63%).  

 
Figura 69: Porcentagem da qualidade dos atributos de instalações em uma ILPI real. 

Esse padrão de qualidade referido pelas constelações de atributos das ILPI’s reais 

não é condizente com o encontrado nas instituições. Tal como evidenciado nos estudos de 

caso, nenhuma das duas instituições obedecem por completo aos itens regulamentados de 

acessibilidade, de revestimentos ou de dimensões. Assim como, foi observado a usabilidade 

dos cômodos prejudicada, com residentes restritos a determinados ambientes, dificuldades 

de utilizá-los ou falta de segurança.  

Em relação ao mobiliário, a ILPI 2 tem referências de mobiliário inadequado na sua 

constelação de ILPI real (fig. 65 pág. 108), além de queixa de dores por ausência de 

mobiliário adequado pela cozinheira. Na ILPI 1 a conservação e o número de cadeira para 

os idosos, bem como as distância entre as mobílias de alguns cômodos são precárias.  

Desta forma, a percepção das instituições quanto a qualidade dos atributos de 

instalações está equivocada ou foi melhorada para não causar má impressão das 

instituições. 

 As instituições pesquisadas são particulares, possuem diferença significativa de 

mensalidades, a ILPI 1 chega a cobrar até 1/3 do que pode vir a ser cobrado na ILPI 2, não 
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percebe-se diferença significativa de investimento nas instalações. No entanto, a 

disparidade nos aspectos organizacionais e nas sensações que as instituições 

transmitem é evidente. Em todos esses aspectos a ILPI 2 foi superior, demonstrando mais 

qualidade na ambiência e na organização.  

 Os atributos organizacionais e os de conforto ambiental foram os mais citados 

nas constelações de ILPI’s ideais, em seguida aos de instalações, no entanto não 

houve preferência das duas instituições entre eles. Os atributos organizacionais apareceram 

com mais destaque na ILPI 2 (ILPI 1: 23%; ILPI 2: 36%) e os de conforto na ILPI 1 (ILPI 1: 

27%; ILPI 2: 14%).  

 No que diz respeito a organização, os gráficos a seguir (fig. 70 e 71) revelam que a 

ILPI 2 é mais organizada que a ILPI 1 (ILPI 1: 38%: ILPI 2: 71%). Fato comprovado pelas 

observações realizadas e dados coletados ao longo da pesquisa. Ao comparar esses 

resultados da Constelação de Atributos com os relacionados à qualidade dos atributos 

organizacionais em uma ILPI ideal, percebe-se que a ILPI 1 tem um resultado bem próximo 

ao que considerou como ideal (ideal: 33%; real: 38%). A ILPI 2, por sua vez, apesar de ter 

mais qualidade nessa categoria que a ILPI 1, tem resultado inferior ao que considerou ideal 

para os atributos organizacionais (ideal: 100%; real: 71%).   

 Os usuários da ILPI 1 percebem um ambiente de institucionalização para idosos como 

desorganizado, tendo em vista a alta porcentagem de atributos organizacionais negativos no 

gráfico de uma instituição ideal da ILPI 1.  Essa percepção parece refletir na falta de 

investimento da instituição que também possui uma alta porcentagem de atributos 

organizacionais negativos.  

 Os atributos organizacionais citados pelos usuários foram relacionados a: rotina; 

higiene; assistência aos idosos e a ILPI funcionar de forma a ser comparada a um lar. Todos 

esses aspectos citados tem forte influência do trabalho dos funcionários das ILPI’s. 
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Figura 70: Porcentagem da qualidade de atributos organizacionais nas ILPI’s reais. 

 

 
Figura 71: Porcentagem da qualidade de atributos organizacionais nas ILPI’s ideais. 

  

 Para Beltrão (2009) a questão da equipe técnica é crucial para uma ILPI de qualidade, 

devendo ser multiprofissional com prática interdisciplinar e ter o objetivo principal e a 

prioridade máxima alcançar o mais elevado nível de qualidade de vida para os residentes. 

Nas ILPI’s não foi encontrada uma equipe de assistência gerontogeriátrica, a ILPI 1 possui 

uma equipe básica de saúde (médico, enfermeira, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta) e 
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a ILPI 2 repassa esse tipo de assistência (com exceção da enfermeira e do nutricionista) 

para os familiares/responsáveis. Quanto aos cuidadores, as duas instituições possuem 

número além do recomendado pela RDC no 283/05 (vide norma em anexo). 

 A aplicação da Constelação de Atributos evidenciou que as equipe e os cuidados 

prestados nas ILPI’s reais deixa a desejar. Na ILPI 1 os entrevistados referiram carência e a 

inadequação da assistência prestada, enquanto que na ILPI 2 os funcionários são 

percebidos como capacitados, mas em número insuficiente. Vale destacar, que a maioria 

dos entrevistados das duas ILPI’s foi de funcionários, ou seja, essa é visão que eles 

possuem sobre eles mesmos e a qualidade do seu trabalho. Durante a coleta de dados foi 

percebida diferença relevante da relação interpessoal entre idosos e funcionários, sendo a 

ILPI 2 bastante superior neste aspecto. 

 Como citado anteriormente, a rotina das ILPI’s é direcionada à assistência aos 

idosos dependentes e à manutenção da organização e higiene da casa. No entanto, foi 

observada qualidade superior na assistência aos idosos da ILPI 2. Além desses idosos 

possuírem cuidadores específicos às suas casas (os funcionários são divididos de acordo 

com as casas da instituição), os idosos dependentes possuem cuidadores exclusivos, o que 

garante, nos dois casos, vínculo e individualidade no tratamento e atendimento às 

necessidades específicas. Na ILPI 1 os funcionários não tinham funções específicas 

determinadas, nem idosos pré-determinados para prestar cuidados. Ainda quanto a rotina, 

há insatisfação dos usuários quanto às atividades realizadas pelos idosos. Tanto na 

constelação real da ILPI 1 quanto da 2 cita-se a pobreza de atividades para os residentes. 

Sendo assim, um ambiente com rotina de atividades também faz parte das características 

de uma ILPI. 

 Nos cuidados relacionados à casa, observa-se que na ILPI 2, onde os funcionários 

possuem tarefas distribuídas, o ambiente era limpo, não possuindo odor desagradável e as 

atividades laborativas eram menos desgastantes porque as tarefas eram restritas a 

determinados ambientes da casa, o que reduz o deslocamento. Além disso, há a 

possibilidade de momentos de descanso mais frequentes porque existem horários e tarefas 

pré-definidas; realidade contrária da ILPI 1 que é percebida pelos usuários como “sem 

higiene” e os funcionários foram encontrados constantemente ocupados, apressados e 

envolvidos em tarefas diferentes. 
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 Além da higiene e da assistência aos idosos ter mais qualidade na ILPI 2, a mesma 

tem ambientação semelhante a uma casa residencial, um lar. Os cômodos possuíam mais 

objetos pessoais, como fotografias, objetos de decoração e até instrumento musical. 

 O conforto ambiental não está dentre os quesitos de verificação da ANVISA, mas 

tendo em vista a avaliação ergonômica dos espaços e a importância que os atributos de 

conforto têm para os usuários de ILPI’s, os ambientes estabelecidos pela RDC no 283/05 

foram avaliados. 

 Para os usuários das ILPI’s os atributos de conforto são preponderantemente positivos 

em uma ILPI ideal, isso ocorre tanto para a ILPI 1 (67%) quanto para a ILPI 2 (100%), como 

percebe-se no quadro abaixo. 

 
Figura 72: Porcentagem de atributos de conforto para as ILPI’s ideais. 

Apesar da importância desse atributo para uma ILPI ideal, a avaliação do conforto 

ambiental mostrou inadequações, de acordo com as sensações experimentadas durante a 

pesquisa e aos parâmetros objetivos referenciados pelas normas e pela literatura. 

Para Beltrão (2009) a iluminação deve proporcionar uma visão bem definida dos 

recintos. Nas instituições estudadas a iluminação foi um dos pontos precários, mais de 

metade dos pontos estavam inadequados nas duas, e valores muito baixos foram 

encontrados, como em um dos banheiros da ILPI 1 (0 lux) e no almoxarifado da ILPI 2 (2 

lux).  
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Essa inadequação da iluminação foi encontrada em ambientes das instituições 

bastante utilizados tanto por funcionários quanto por residentes. Em ambas ILPI’s a baixa 

iluminância durante o dia interfere no desempenho das atividades de limpeza e ainda 

expõe os residentes ao risco de acidentes, pois de acordo Hooper (2001), Philp, (2003) e 

Sadock e Sadock (2007), os usuários idosos têm problemas de acuidade visual, perda da 

acomodação claro e escuro e má visão noturna. Cabe também referir que as inadequações 

da iluminação não existiam apenas por baixos níveis de iluminância, mas por níveis 

elevados, o que pode interferir na qualidade de uso de objetos e espaços uma vez que 

os idosos têm maior sensibilidade ao reflexo. Na ILPI 1 ambientes bastante frequentados 

como dormitório e banheiro estavam com níveis de iluminação além do recomendado, 

realidade também encontrada no banheiro coletivo e no Hall de entrada da ILPI 2. Este 

último ambiente é a área onde existe a televisão que fica em alguns momentos do dia 

ofuscada pela iluminação no recinto. 

A necessidade de níveis de iluminação adequados são necessários em 

edificações destinadas à ILPI’s. Nestes ambientes, pontos de iluminação geral e local são 

necessários tendo em vista a população com déficit visual decorrente do envelhecimento e a 

realização atividades que exigem mais esforço e precisão visual, como as tarefas 

administrativas e de leitura. 

Quanto ao ruído, em ambas ILPI’s foram registrados altos níveis decorrentes de 

equipamentos como a televisão e das conversas paralelas que envolvem residentes. Vale 

destacar, que esse nível de ruído alto originado por aparelhos nem sempre é necessário, 

pois a televisão, em vários episódios estava ligada sem nenhum residente assistindo. Esse 

alto nível de ruído é justificado pelas perdas auditivas decorrentes do envelhecimento 

citadas na página 26 por National (2002), Gersham (2008) e Sadock e Sadock (2007). 

Assim, os residentes criam um contexto que torna evidente a necessidade de 

planejamento acústico nos ambientes das instituições. Em especial, esse planejamento 

é necessário porque o alto nível de ruído interfere na qualidade acústica, essencial para a 

comunicação e o contato social. 

No universo pesquisado percebe-se que esse nível de ruído alto às vezes é 

potencializado pela posição dos cômodos da edificação, como é o caso da ILPI 2 que têm 

seu Hall e Sala de Convivência voltados para uma rua onde há fluxo de carros. 

A temperatura encontrada nas ILPI’s revelou também a falta de planejamento do 

ambiente construído e sua inadequação. Ao avaliar as ILPI’s usando parâmetros 
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brasileiros (IIDA, 2005) e recifencenses (FREITAS, 2009) de conforto térmico, nenhuma das 

instituições estava adequada. A ILPI 1 é completamente inadequada para os parâmetros 

brasileiros e intermediária para o referencial recifense, enquanto que a ILPI 2 mostrou-se 

inadequada independente do referencial teórico. Tendo em vista a disparidade dos valores 

tomados como parâmetros (vide pág. 90), acredita-se que o uso dos parâmetros de Freitas 

(2009) deem resultados mais reais.  

Vale ressaltar, que a sensação térmica na ILPI 1 foi muito mais desconfortável que na 

ILPI 2, provavelmente isto se deve a maior quantidade de aberturas, de área abertas e 

verde na segunda instituição. 

Quanto a percepção da sensação térmica pela terceira idade, Shumway-cook e 

Woollacott (2006) alertam para susceptibilidade das sensações de hipo e hipertermia. Sendo 

assim, a temperatura das ILPI’s é sentida com mais vigor pelos residentes. A preocupação 

com essa questão é de extrema importância, principalmente, em relação aos idosos com 

problemas de comunicação que tendem a desenvolver alterações de comportamento, como 

o exemplo observado durante a pesquisa de uma idosa que tirou a blusa, o que segundo 

Someren (2005), nem sempre é interpretado como problemas de conforto ambiental e sim, 

como questões psiquiátricas que podem culminar com a medicação sem necessidade. 

A percepção dos usuários sobre as condições de conforto das suas ILPI’s foi distinta. 

Na ILPI 1 a  maioria dos atributos de conforto para a instituição real foi negativa (57%) e na 

ILPI 2 a maioria foi positiva (71%).  A percepção negativa das condições de conforto 

ambiental da ILPI 1 foi mais congruente com os resultados insatisfatórios da avaliação com 

a norma que na ILPI 2, que nos quesitos avaliados não obteve um bom desempenho, mas 

que de acordo com os usuários e a percepção do pesquisador está satisfatória. 

Sendo assim, é necessário um planejamento das ILPI’s que considere as 

sensações térmicas dos usuários, considerando, no mínimo, o parâmetro estabelecido 

pelas normas e estudos de conforto ambiental. 
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Figura 73: Porcentagem de atributos de conforto para as ILPI’s ideais. 

 

 Durante a aplicação da MEAC com os gestores e funcionários, as considerações 

sobre os idosos só surgiam quando direcionadas, o comum eram comentários quanto a 

preocupação da instituição com o atendimento à legislação para conseguir o alvará de 

funcionamento da ANVISA (nenhuma das duas instituições possuíam na época).  

 Apesar de entender a legislação como uma benece para os idosos e seu desempenho 

no espaço, não haviam referências espontâneas relacionadas ao desempenho individual 

dos idosos. Sendo assim, percebe-se nas ILPI’s não existir na equipe de profissionais 

atenção e esforços prioritariamente voltados para atender às necessidades dos idosos e 

buscar sua qualidade de vida, mas pessoas preocupadas preponderantemente em fazer da 

instituição um espaço legalizado. Questiona-se então se este comportamento é um reflexo 

da imagem da inutilidade que a sociedade tem sobre o envelhecimento ou da preocupação 

com as questões legais ser maior do que a atenção dispendida aos idosos da instituição?  
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O quadro a seguir mostra o atendimento das instituições pesquisadas às normas RDC no 

283/05 e NBR 9050/04: 

ILPI 1 ILPI 2 
CARACTERÍSTICAS RDC NBR RCD NBR 

AMBIENTES     
Dormitórios !  !  
Espaço para atividades !  !  
Sala para apoio individual e sócio- familiar !  !  
Banheiros coletivos  !  ! 
Espaço ecumênico !  !  
Sala administrativa/reuniao !  !  
Refeitório !  !  
Cozinha e despensa "  "  
Lavanderia "  "  
Local para guarda de roupas !  !  
Local para materiais de limpeza !  !  
Vestiário e WC dos funcionários !  !  
Lixeira !  !  
Área externa descoberta !  !  

DIMENSIONAMENTO !  !  
MATERIAL DE REVESTIMENTO !  !  

ACESSIBILIDADE     
Acesso externo "  "  
Portas  !  ! 
Rampas  !  ! 
Escadas    ! 
Barras de apoio e corrimãos  !  ! 
Banheiros  !  ! 

Quadro 21: Características das normas atendidas pelas ILPI’s. 
Legenda: atende parcialmente; (") atende completamente; (!) não atende. 

  

  A seguir são feitos comentários relacionados aos itens do quadro 21: 

 - Dormitórios: as ILPI’s possuem dormitórios separados por sexo, mas não é 

uninânime o respeito a presença de banheiros e das áreas mínimas de circulação entre as 

mobílias. Nenhuma das ILPI’s pesquisadas possuía luz de vigília e campainha de alarme 

nos ambientes avaliados. 

 - Áreas para o desenvolvimento das atividades:  as ILPI’s possuem espaços 

destinados para atividades coletivas e sala de convivência. No entanto, essas funções são 

desempenhadas pelo mesmo espaço.  
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 - Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar: não existem espaços nas 

instituições destinados exclusivamente para este fim, mas outros ambientes também 

desempenham essa função.  

 - Banheiros coletivos: as instituições possuem banheiros coletivos, mas nenhum deles 

está de acordo com a NBR 9050/04.  

 - Sala administrativa/reunião: ambas instituições possuem, mas em espaços que 

também têm outras funções. 

 - Refeitório: presentes em ambas ILPI’s, no entanto não estavam dotados de local 

para guardar lanches, de lavatório ou luz de vigília. 

 - Local para guarda de roupas de uso coletivo:  não existem espaços destinados para 

este fim. Sendo as roupas guardadas na lavanderia. 

 - Vestiário e banheiro para funcionários: os banheiros foram encontrados nas duas 

ILPI’s, mas sem separação por sexo, e vestiário só foi encontrado na ILPI 2. 

 - Lixeira ou abrigo externo à edificação: as duas possuem espaços destinados ao 

armazenamento de resíduos, mas na ILPI 2 não está localizado em área externa à 

instituição e divide o espaço destinado à lavanderia de uma das casas, tornando-o um lugar 

inapropriado. 

 - Área externa descoberta: ambas ILPI’s possuem o espaço, mas eles não são 

dotados com todos os itens exigidos, como bancos e vegetação. Nas ILPI’s não se percebe 

investimento em relação ao planejamento e aproveitamento das áreas de socialização, em 

especial das áreas verdes. Na ILPI 1 a área verde é inexistente e na 2 a área do jardim não 

é central e o acesso não é fácil, nem tão pouco estimulado.  

 As instituições atendem a RDC no 283/05 no que diz respeito a ter os espaços 

regulamentados, (o único não encontrado é o espaço ecumênico), mas isto porque é 

possível ter um espaço físico com mais de uma função. No entanto, esta é uma prática lícita 

para a RDC no 283/05 quando existe afinidade funcional entre os ambientes, mas nas ILPI’s 

avaliadas percebe-se que existem espaços que não são adequados para comportar as 

funções referidas, como por exemplo, a farmácia da ILPI 2 que é usada como sala de 

administração e sala de apoio individual e sócio-familiar. Além disso, é um espaço pequeno, 

com um fluxo importante de funcionários e residentes, e sem mobiliário e dimensão 

adequados, prejudicando, inclusive, o atendimento aos familiares.  
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 Desta forma, ao avaliar cada espaço de acordo com a pertinência para as funções 

desempenhadas, tanto a ILPI 1 quanto a ILPI 2 não teriam todos os ambientes exigidos pela 

RDC no 283/05. 

 " Quanto ao dimensionamento dos espaços, de acordo com a RDC no 283/05, ambas 

instituições não apresentaram todos os cômodos avaliados adequados. A ILPI 1 só possui 

dimensão adequada para o banheiro e a ILPI 2 para o dormitório individual, sala de 

atividades e convivência, sala de apoio individual e sócio-familiar e refeitório. Sendo assim, 

as ILPI’s não estão de acordo com a norma no que diz respeito ao dimensionamento dos 

espaços. 

 " Quanto ao material de revestimento, nenhuma das instituições possui pisos 

(externos e internos) e revestimentos de parede adequados. Apenas em um ponto da ILPI 2 

a rampa foi revestida com material antiderrapante e na ILPI 1 essa adequação não existe. 

Em ambas ILPI’s a maioria dos revestimentos de piso são anteriores ao funcionamento do 

espaço como instituição para moradia de idosos. E esses pisos originais não são adequados 

pelo coeficiente de atrito muito baixo e também pelos padrões, como mosaico, bastante 

comum em residências antigas. A ILPI 2 também possui pisos em má estado de 

conservação.  

 No que diz respeito as principais atividades das ILPI’s, o material de revestimento do 

piso foi percebido como inadequado por compremeter a eficiência e eficácia do desempenho 

dos funcionários na limpeza das instituições (pelos rejuntes largos e mosaicos que dificultam 

a visualização) e também pela exposição ao risco de quedas dos cuidadores nas atividades 

de banho nos idosos dependentes, em banheiro sem piso antiderrapante na ILPI 1. 

 " Quanto à acessibilidade: 

 O acesso externo para a instituição é feito por rua calçada uniforme, os vãos livres 

para a passagem para o espaço interno das instituições também é acessível, o que favorece 

aos cadeirantes. 

 Cabe ressaltar, que a RDC no 283/05 faz exigências não somente quanto as 

dimensões dos acessos externos, mas também em relação ao número de acessos, 

recomendando que as instituições possuam dois acessos. Isto não foi obedecido pela ILPI 2 

que usa o mesmo portão de entrada como acesso principal e de serviço. 
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 Os acessos dos espaços internos, no que diz respeito às portas, também é precário. A 

maioria das portas são anteriores ao funcionamento das instituições e não obedecem um 

padrão, sendo de diversos tipos e medidas. As medidas de vão livre são variadas, na 

maioria das vezes abaixo do recomendado. O tipo das portas também é bastante variado e 

sem nenhuma adaptação regulamentada (como puxadores horizontais associados às 

maçanetas ou revestimento resistente a impacto). A maçaneta em alavanca foi uma das 

especificidades das portas mais vista, mas sua presença não era unânime em nenhuma das 

ILPI’s. 

 Ainda segundo a RDC no 283/05, quando o terreno das instituições apresenta 

desníveis, deve ser dotado de rampas para facilitar o acesso e a movimentação dos 

residentes. A ILPI 2 é marcada por mais desníveis que a 1, tendo rampas e escadas nas 

áreas de circulação. No entanto nenhuma das duas instituições possui todas rampas ou 

escadas adequadas. Além disso, no estudo realizado na ILPI 2 a escada foi apontada como 

uma barreira ao desempenho adequado e eficaz das funções desempenhadas na cozinha, 

prejudicando a usabilidade do espaço. 

 As barras de apoio e corrimãos, presentes em ambas instituições, foi o equipamento 

de proteção mais visto. As instituições buscaram atender o requisito da RDC no 283/05 da 

presença de corrimãos nas áreas de circulação e de barras de apoio no banheiro. A ILPI 2 

possui corrimãos tanto na área externa quanto interna e na ILPI 1 só nas circulações 

internas das casas.  A relevância desses equipamentos é referida por Beltrão (2009) que 

afirma que os espaços das ILPI’s que não possuem corrimãos e barras de apoio tornam os 

deslocamentos difíceis  e, às vezes, restringe alguns residentes aos seus quartos. Sendo 

assim, na ILPI 1 alguns residentes podem estar restritos ao espaço interno da casa por não 

contarem com o suporte externo desse equipamento de proteção. No que diz respeito ao 

atendimento das medidas de altura, distância e etc, apesar de possuírem corrimãos e barras 

de apoio, nenhuma das ILPI’s obedeciam às medidas reglamentadas pela NBR 9050/04. 

 Os banheiros são os espaços apontados como mais perigosos em uma casa. Em 

ambas as ILPI’s banheiros coletivos foram avaliados e nenhum deles estava de acordo com 

o normatizado pela NBR 9050/04. O banheiro coletivo da ILPI 1 não sofreu nenhuma 

modificação significativa (apenas instalações de barras e elevação da bacia sanitaria), 

preservando as características arquitetônicas originais e o da ILPI 2, apesar de ter passado 

por alterações maiores, como a retirada parede do box e a instalação de barras de apoio, 

ainda não atingiu ao regulamentado. Nos banheiros coletivos não existem bancos artiulados, 

na ILPI 2 ainda existe “adaptação” com uma cadeira de plástico. Não existem barras de 



 135 

apoio próximas aos lavatórios. As barras do vaso sanitário fazem parte de suporte do vaso 

ou estão fixadas de forma inadequada (em “L”). As torneiras são do tipo giratória. No boxe 

foi observado um pano de chão na entrada e a porta é de acrílico.  

Tendo em vista os resultados descritos sobre atendimento das instituições às normas, 

percebe-se que, mesmo com a extrema preocupação dos gestores, a adequação não foi a 

realidade encontrada. A proprietária da ILPI 1 referiu 40% e a gestora da ILPI 2 70% de 

adequação à RDC no 283/05 e a NBR 9050/04, mas de acordo com o avaliado, nenhuma 

das duas alcançam essa porcentagem. Sendo assim, há a evidência de que embora a 

adequação às normas seja pré-requisito da ANVISA para o funcionamento das ILPI’s, estas 

prestam seus serviços independente da qualidade.  Nesse contexto, a gestora da ILPI 2 

(pág. 86) referiu que a ANVISA mantém as documentações das instituições, como a planta a 

baixa, para garantir o funcionamento das ILPI’s, apesar da inadequação. Das instituições 

pesquisadas, nenhuma possuía as plantas (originais e cópias) por aguardar há meses o aval 

da ANVISA.  

 Durante a avaliação das instituições, outras características foram analisadas, e 

percebe-se que as mesmas são essenciais para a habilitabilidade, ambiência e usabilidade 

dos espaços, como o arranjo físico, a estética e a segurança da ILPI’s.  

 O arranjo físico das ILPI’s mostra-se crucial para eficiência dos funcionários nas 

tarefas de assistência, controle visual dos idosos, manutenção da organização e higiene da 

casa. Para os idosos também é essencial para a socialização, orientação dos residentes e 

aproveitamento de todos os espaços das áreas comuns.  

 De acordo com o observado na pesquisa, as ILPI’s devem funcionar uma única casa. 

Os espaços recortados não favorecem a socialização, a atividade laborativa dos 

funcionários e a sensação de amplitude desejada pelos usuários das ILPI’s. Nesse espaço 

único, em áreas mais centrais devem estar localizadas as salas administrativas, as de 

tarefas de manutenção (cozinha, despensa, almoxarifado, local para guardar roupas de uso 

comum, lavanderia), as de assistência aos idosos (farmácia, sala para apoio individual e 

sócio-familiar) e áreas comuns de lazer, autocuidado e prática religiosa (áreas verdes, sala 

de convivência, de atividade, refeitório, banheiros coletivos e espaço ecumênico). As áreas 

verdes podem ser parcialmente cobertas, especialmente em cidades com médias de 

temperaturas altas, como o Recife. Os dormitórios com localização periférica, dotados de 

banheiro e com fácil acesso às áreas comuns de lazer, garantem privacidade, evitam 

episódios de incontinência e favorecem a socialização. Os vestiários e banheiros de 
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funcionários devem ser integrados, garantindo áreas exclusivas para os trabalhadores. A 

lixeira ou abrigo para lixo devem ser na área externa da instituição.  

 As áreas comuns de lazer, autocuidado e prática religiosa devem ser mais centrais 

para evitar grandes deslocamentos dos idosos, favorecer a socialização e o controle visual 

pelos funcionários. Além disso, episódios de incontinência podem ser evitados se os 

banheiros ficam próximos dos locais que os idosos mais frequentam. Os locais de 

assistência e de atividades administrativas em posições mais centrais otimizam os 

deslocamentos tanto de funcionários quanto de residentes, pois foi observado na pesquisa 

que os idosos também procuram muito os locais onde ficam os gestores e proprietários. 

 Garantir que todos os espaços funcionem com os mobiliários adequados as tarefas 

desempenhadas nos ambientes (cadeiras mais altas e confortáveis para os idosos, armários 

para os objetos pessoais dos funcionários, etc.) e dispositivos de tecnologia assistiva 

necessários para o bom uso do espaço, tal como (interruptores automáticos, calendários, 

relógios grandes, etc.). 

 No ambiente de ILPI’s, tal como defendido pelo Instituto Nacional de Ciências da 

Construção dos EUA (US, 2009), a estética deve prezar por um ambiente acolhedor e 

terapêutico, com atenção às proporções, uso de escalas que privilegiem a luz natural, 

materiais e revestimento com texturas e cores leves que ajudem a orientação dos residentes 

e objetos pessoais que tornem o ambiente agradável e familiar. 

 Apesar de não ser citado com relevância nas percepções dos usuários, a segurança é 

outro item de extrema importância em ILPI’s. Além da segurança dos idosos, expostos a 

vários riscos no desempenho de tarefas do seu dia-a-dia, deve-se organizar as atividades 

laborativas de forma que sejam seguras aos funcionários. Investir na conservação do 

ambiente construído (como nos revestimentos e na iluminação), no respeito às normas nos 

itens de equipamentos de segurança e proteção, no maior controle visual dos idosos na 

realização de tarefas, em vestimentas adequadas às tarefas (como sapatos antiderrapantes 

para os funcionários) e no cuidado com a entrada e saída de residentes, especialmente os 

que possuem disfunções cognitivas e comportamentais, são fatores que devem ser 

seguidos por todas as ILPI’s. 

 Por fim, o uso da MEAC nas ILPI’s permitiu atingir os objetivos desse trabalho de 

avaliação ergonômica do ambiente construído. Evidenciando em detalhes a diferença de 

relação dos usuários (funcionários e residentes) com o ambiente e, como o espaço 

construído das ILPI’s favorece ou se torna uma barreira/dificultador das atividades 
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desenvolvidas e, consequentemente da eficácia e eficiência dos usuários. A identificação 

das características a serem atendidas pelas edificações e a apreciação das 

características atuais do ambiente construído também foi possível por meio dessa 

metodologia, que auxiliou na compreensão das necessidades dos usuários e nas 

expectativas referentes a uma ILPI ideal. A MEAC por compreender em seu arcabouço 

teórico que as normas são o padrão mínimo que deve ser atendido por ambientes 

construídos, permitiu identificar que as instituições particulares não atendem ao 

regulamentado pela legislação, e que as normas não são suficientes para garantir um 

ambiente construído com conforto ambiental. 

 Apesar de adequada para a obtenção de todos os objetivos da pesquisa, após a 

realização do trabalho observou-se que a ferramenta até então aplicada na MEAC para a 

percepção dos usuários, a Constelação de Atributos, mostrou-se falha para os residentes. 

Muitos dos idosos por possuírem provável disfunção cognitiva não diagnosticada, deram 

respostas distorcidas ou impertinentes. Além disso, foi notória a tendência de responder 

questões afirmativamente, de forma positiva, mesmo em situações que as variáveis 

objetivas mostravam-se negativas.  

 Lawton (1987) aborda as distorções observadas em respostas de entrevistas com 

pessoas idosas, as quais podem estar relacionadas com uma série de processos ou 

mecanismos psicológicos. Para o autor alguns mecanismos podem auxiliar a explicar o 

maior grau de satisfação de pessoas idosas com uma série de domínios da vida diária que o 

expressado por outros grupos etários. Ainda de acordo com o autor, este padrão de 

respostas poderia ser chamado de “excesso de satisfação” e teria sido observado de 

maneira particularmente evidente em avaliações dos idosos sobre suas condições 

ambientais (habitações, vizinhanças e comunidade). Lawton (1987, p. 343) afirma: “tem sido 

freqüentemente notado que tais respondentes irão responder positivamente a questões 

estruturadas feitas pelo entrevistador, mas muito diferentemente em uma conversação 

informal com alguém que eles conheçam e em quem confiem mais”. Campbell et al. (1976, 

apud LAWTON, 1987) mostrou que o excesso de satisfação com as moradias, apesar da 

baixa qualidade das mesmas, era incrementado por baixas aspirações e pela ignorância de 

alternativas. 

 O conhecimento do grau de satisfação não pareceu prejudicado apenas nos 

residentes, mas também nos funcionários. Durante a pesquisa percebeu-se que os 

funcionários também pareciam receosos de desqualificar a instituição, assim como os 

residentes independentes e cognitivamente preservados. Em algumas entrevistas foi 
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comum, logo após qualquer relato de insatisfação, justificativa para a realidade relatada. 

Provavelmente, o receio dos funcionários estava relacionado ao receio de se prejudicar no 

emprego e o dos resisdentes ao medo do abandono, de “perder mais um lar”.  

 Sendo assim, percebe-se a MEAC aplicável para este tipo de instituição, desde que 

outra ferramenta de percepção ambiental mostre-se mais pertinente principalmente para os 

usuários idosos. Uma vez identificada essa ferramenta, será possível conhecer de forma 

mais abrangente e completa como os residentes percebem sua ILPI e o grau de satisfação 

com as mesmas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação do ambiente construído por meio da MEAC constatou que o ambiente 

construído das ILPI’s privadas não está adequado às necessidades dos usuários, em 

especial dos residentes dependentes e/ou com disfunção sensorial e cognitiva. Os 

ambientes não apresentaram um contínuo de apoio às dificuldades que podem surgir no 

envelhecimento. 

No que diz respeito ao ambiente construído das ILPI’s particulares, estas não 

investem no projeto do espaço antes do funcionamento. Nem tão pouco, procuram 

profissionais habilitados para realizar as modificações na infraestrutura das casas 

residenciais que são adaptadas pelos proprietários para o funcionamento das instituições.  

Pôde-se concluir que ser uma ILPI privada não garante qualidade do ambiente 

construído das instituições ou padrão de ambientes semelhantes. No entanto, 

percebeu-se na pesquisa que mensalidades mais caras garantem diferenças relevantes de 

investimentos na ambiência e na arquitetura dos ambientes construídos de ILPI’s. 

Quanto às instalações, estas são as mais importantes para o ambiente 

construído de ILPI’s. No entanto, a qualidade desses aspectos deixa a desejar, de acordo 

com o observado e com o atendimento às normas relacionadas. 

De uma forma geral, constatou-se que as características do ambiente construído a 

serem atendidas por ILPI’s são: a ILPI deve funcionar em apenas uma casa com estética 

agradável e familiar. O arranjo físico dos ambientes deve concentrar os ambientes de 

maior fluxo em áreas mais centrais e os cômodos privativos mais periféricos. Além 

disso, com planejamento que permita aos idosos desenvolver tarefas de uma casa, 

como cozinhar, jardinagem, espaço para marcenaria, assistir televisão, etc. Os ambientes 

devem ter instalações acessíveis, com revestimentos antiderrapante, espaços com 

funções condizentes à sua infraestrutura, com dimensões adequadas ao número de 

usuários e mobiliários que atendam às necessidades de trabalho dos funcionários e conforto 

dos residentes. Os espaços devem ter estímulos aos residentes, higiene, assistência às 

necessidades individuais dos idosos e funcionar de forma semelhante a um lar 

(horários de refeição; atividades de interesse dos residentes; objetos familiares). O nível de 

iluminância dos espaços deve estar de acordo com as necessidades visuais dos 

idosos e as tarefas desempenhadas tanto por residentes quanto pelos funcionários. 

Ambientes que privilegiem o uso de luz natural são necessários em ILPI’s, bem como a 

instalação de luzes artificiais gerais e locais. Os espaços das ILPI’s devem ter tratamento 
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acústico e organização para controle de fontes de ruídos desnecessários, como aparelhos 

de televisão que devem permanecer ligados apenas quando utilizados. A localização das 

áreas comuns das ILPI’s também devem ser planejadas considerando o nível de ruído 

externo, evitando fontes de ruídos que podem pontecializar os existentes no interior da 

instituição. A temperatura das ILPI’s deve buscar aproximação dos parâmetros de 

conforto para a cidade do Recife, sempre considerando a hipo e hipertermia característica 

dos idosos. Estudos relacionados a quantidade de aberturas, às área abertas e verdes 

auxiliam nesse planejamento. A ILPI deve ser segura (controle de entrada e saída de idosos 

e visitantes; conservação do ambiente construído; atendimento às normas). Todos os 

ambientes devem ter equipamentos de segurança, bem como dispositivos assistivos que 

auxiliem na usabilidade e na funcionalidade dos espaços. 

Quanto ao conforto ambiental, este precisa ser incluso nos itens de inspeção da 

ANVISA, pois não é suficiente normatização quanto à infraestrutura física sem preocupação 

com o conforto ambiental, pois este também determina as condições de habitabilidade e 

de qualidade de vida dos usuários das ILPI’s.  

Ainda no que diz respeito a ANVISA, o grau de exigência com as ILPI’s parece não 

ser atingível pelas moradias coletivas de idosos, em especial em relação ao ambiente 

construído, pois o nível de atendimento às normas é praticamente inexistente. E esta ideia é 

reforçada pela postura da ANVISA que permite que as instituições continuem a funcionar 

mesmo sem o aval necessário.  

Especificamente em relação ao conforto térmico, os parâmetros recifencenses 

propostos por Freitas (2009) mostram-se mais próximos das sensações térmicas 

experimentadas nas ILPI’s que as variações de temperatura referidas por Iida (2005).  

Quanto as opiniões encontradas sobre uma ILPI ideal, estas pareceram 

influenciadas pelas condições da ILPI real. Como se fosse a ILPI ideal uma melhoria 

dentro das possibilidades da ILPI real. A instituição com condições mais precárias (ILPI 1) 

tinha menos expectativas e sempre relacionava atributos negativos a um espaço ideal, não 

referindo 100% de atributos positivos em nenhum dos itens avaliados. A ILPI 2, por sua vez, 

tinha expectativas de atributos 100% positivas e atributos reais com altos níveis de 

qualidade na opinião dos usuários. 

As ILPI’s pesquisadas não atendem ao padrão de qualidade dos atributos que 

referiram como os ideais para moradia de idosos. Sendo assim, percebem que a 

qualidade dos seus ambientes e serviços não estão perfeitos. 
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Quanto às normas, embora o foco do trabalho não seja apenas o atendimento a 

legislação, não é possível deixar de observá-las uma vez que existem para regulamentar e 

normatizar este tipo de instituição. As ILPI’s particulares investigadas não obedecem a 

todos os itens da legislação, no que concerne ao ambiente construído (RDC no 283/05; 

NBR 9050/04). Assim não atendem ao parâmentro mínimo estabelecido para o 

funcionamento e qualidade das instituições. Apesar de não atender às normas, percebe-se 

esforço e preocupação dos proprietários e gestores quanto a esta questão. No entanto, 

observou-se que o atendimento às normas não é objetivo fácil de ser atingido e parece 

prejudicar o nível de atenção a qualidade de vida dos residentes. 

Durante a pesquisa as opiniões sobre as ILPI’s reais não foram congruentes com os 

resultados dos atendimento às normas. As respostas quanto a qualidade do ambiente 

construído das ILPI’s podem ter sido influenciadas pelo receio dos funcionários e 

residentes em desqualificar as instituições. 

A falta de qualidade das instituições fica evidente em aspectos como os fenômenos 

de privacidade, territorialidade e ambiência que não são atendidos nas ILPI’s. A 

usabilidade dos espaços pelos idosos também é comprometida devido a falta de adequação 

do ambiente construído. 

Observou-se com esta pesquisa que a especificidade de funções e a divisão de 

tarefas dos funcionários é determinante na qualidade de assistência aos idosos, na 

higiene da ILPI, na qualidade das tarefas que passam a ser menos desgastantes. São 

atributos organizacionais determinantes para a qualidade da instituição, tendo em vista a 

relevância dos funcionários no funcionamento das ILPI’s. 

Ainda em relação a qualidade das ILPI’s, as condições do ambiente construído, a 

rotina institucional, a composição da equipe das instituições são fatores que 

evidenciam que as instituições particulares funcionam como “instituições asilares” e 

não como uma instituição de assistência gerontológica, tal como refere Beltrão (2009) e 

preconiza a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG (TOSTA, 2008). 

No que concerne a Metodologia utilizada neste trabalho, a MEAC mostrou-se 

adequada para avaliação do ambiente construído de ILPI’s, no entanto a ferramenta 

utilizada para percepção dos usuários, a Constelação de Atributos, revelou-se ineficaz para 

garantir respostas que não fossem influenciadas pelo perfil cognitivo dos residentes e pelo 

receio de desqualificar as instituiçõe 
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Limitações e Recomendações 

1. A baixa disponibilidade de instituições que aceitassem participar da pesquisa. O 

número de ILPI’s estudadas precisa ser muito maior que o investigado neste trabalho para 

chegar a conclusões genéricas sobre as ILPI’s privadas. 

2. A falta de conhecimento das instituições sobre as condições cognitivas dos idosos 

interferiu na demanda de tempo para a coleta de dados e colocou pesquisadores e 

residentes em situação de constrangimento por ser inviável a realização da entrevista. 

3. A participação de mais funcionários que idosos nas entrevistas foi outra limitação 

deste trabalho, o que impediu coletar mais dados acerca das opiniões dos residentes sobre 

o ambiente construído de ILPI. 

4. A falta de acesso às plantas baixas das instituições demandou mais tempo para 

coleta de dados e acarretou que uma das etapas da MEAC não fosse cumprida exatamente 

como preconizada. 

5. Recomenda-se que futuros trabalhos relacionados à temática da percepção do 

ambiente por idosos avancem na questão da pesquisa de ferramentas de avaliação da 

percepção ambiental mais apropriadas que a Constelação de Atributos. 



 143 

Referências 

AIKEN, L. Aging: An Introdution to Gerontology. CA: Sage, 1995. 54p. 

ALVER Stoke House. Disponível em: <htpp://www.alverstokehouse.com>. Acesso em: 1 out 
2009. 

AMENDOEIRA, M.C.R, et al. O sentimento de isolamento social em idosos de uma 
instituição do Rio de Janeiro. Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina 
Legal, out./dez,  v.95, n.75,  p.39-46.   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023/02: Informação e 
documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro, 2004.  

______. NBR 9050/04: acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos 
urbanos. Rio de Janeiro, 2004.  

______. NBR 10152/00: nível de ruído para conforto acústico. Rio de Janeiro, 2000.  

______. NBR 5413/92: Iluminância de interiores. Rio de Janeiro, 1992. 

BALTES P.B; SMITH J. New frontiers in the future of aging: from successful aging of the 
young old to the dilemmas of the fourth age. Gerontology 2003; 49: 123-135. 

BELTRÃO, S. Um Porto Chamado Asilo... De Velhos: aportando nas instituições de velhos 
do Brasil. 1. ed. Recife: AGN, 2009. 130p. 

BESSA, O.F.M.; MORAES, A. A Ergonomia do Ambiente Construído. In: MORAES, A. de. 
Ergodesign do Ambiente Construído e Habitado. Rio de Janeiro: IUSER, 2004. Cap. 4, 145p. 

BOUERI, J. J. F. Projeto e dimensionamento do espaço de habitação: espaço de atividades. 
São Paulo: Estação das letras e cores, 2008. 48 p. 

BAGESTEIRO, L. B. Função de membro superior e envelhecimento. In: PERRACINI, M. R.; 
FLÓ, C.L. Funcionalidade e Envelhecimento. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. p. 193-209. 

BARAFF, L. et al. Practice guideline for the elderly. Management of falls in community – 
dwelling elderly persons. Ann Emerg Med 1997; 30: 480-92. 

BEECH Wood Place. Disponível em: <http://www.beechwoodplace.com>. Acesso em: 1 out. 
2009. 

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e 
aos métodos, São Paulo:Porto, 1982. 

BORN, T.; BOECHAT, N.S. A qualidade dos cuidados ao idoso institucionalizado. In: Freitas 
EV, et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2002. 
p.768-77.   

BORN, T.; BOECHAT, N. S. A qualidade dos cuidados ao idoso institucionalizado. In: 
FREITAS, E.V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. p. 1131- 1141.  



 144 

BRASIL. Lei no 10.741, de 1 de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências.  Senado Federal, Brasília, DF, 2003. Legislação sobre o idoso. Brasília. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/conleg/Idoso/Assunto/Politicas.html>. Acesso em: 
2. Mai. 2009. 

BRASIL. Lei Nº 8.842, de 4 janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o 
Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Senado Federal,  Brasília, DF, 1994. 
Legislação sobre o idoso. Brasília. Disponível em:  
<http://www.senado.gov.br/conleg/Idoso/Assunto/Politicas.html>. Acesso em: 2 Mai. 2009.  

BRASIL. Portaria No 7301. Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção ao Idoso no 
Brasil.  2001 maio 10. Senado Federal,  Brasília, DF, 1994. Legislação sobre o idoso. 
Brasília. Disponível em: < http://diario.vlex.pt/vid/33229664>. Acesso em: 2 Mai. 2009.  

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada- RDC no 283, de 26 de Setembro de 2005. 
Estabelece o padrão mínimo de funcionamento das Instituições de Longa Permanência para 
Idosos.  Ministério da Saúde. Brasília, DF, 2005. Legislação em Vigilância Sanitária. Brasília. 
Disponível em: <http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=18850>. Acesso 
em: 2 Mai. 2009.  

BUCHALLA, C. M. (org). Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde (CIF). In: _____. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. 

BUTI, L. B. Ergonomia e Progetto: dellútile e Del piacevole. Rimini: Maggiolo Editore, 1998. 
Não paginado. 

CAMARANO A. A.  et al, Como vai o idoso brasileiro? Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Brasília: Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 1999. 

CAMARANO, A. A.; PASINATO, M. T. M. Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60?. 
1 ed. Rio de Janeiro: IPEA, 2004, 22p. 

CUPERTINO, A.P. Avaliação pós-ocupação de instituições para idosos no Distrito Federal. 
1996. Dissertação. Universidade de Brasília, Brasília, 1996. 

ELY, V. H. M. B.; DORNELES, V. G. Acessibilidade espacial do idoso no espaço livre 
urbano. Congresso Brasileiro de Ergonomia, XIV, 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: ABERGO, 
2006. 

FERREIRA, M. dos S.; SOUZA, F. S. A percepção do idoso do meio ambiente doméstico. 
Anais. Congresso de Pesquisa & Desenvolvimento em Design, VII. Paraná. 2006. 

FLORES, A.R.B. ULBRICHT, V.R.; ZANCHETT, P. Terceira idade e Moradia. Congresso 
Brasileiro de Ergonomia, XV, 2008, Porto Seguro. Anais... Recife: ABERGO, 2008. 

FREITAS, Ruskin. Controle do ambiente. Recife : UFPE, 2009. 

FULLER G.F. Problem-oriented diagnosis: falls in the elderly. Am Fam Physician 2000. n.61. 
p. 2159-68. 

FREIRE, S. A.; MOTENEGRO, A. P. PANET, M. F. Avaliação Ergonômica de Acessibilidade 
em Instituições Asilares de Idosos. Encontro Nacional de Ergonomia do Ambiente 



 145 

Construído, I. Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral, II, 2008, Recife. Anais… 
Recife: Ed. Universitária, 2008. CD. 

GAETA, H.; FRIEDMAN, D.; RITTER, W. Auditory selective attencion in Young and elderly 
adults: the selection os single versus conjoint features. Phychophydiology. v.40,  n. 3, p. 389-
406. 2003 

GATES, G. A. et al. Central auditory dysfunction may precede the onset of clinical dementia 
in people with probable Alzheimer disease. Journal of the American Geriatrics Society. v. 50, 
n., p. 482-488, 2002. 

GERSHAM, K. The Little Black Book Series: Geriatria. São Paulo: Tecmed, 2008. 529 p.  

GOMES, G. De C. G.; BRITTO, R. R. Envelhecimento Ativo. In: PERRACINI, M. R.; FLÓ, 
C.L. Funcionalidade e Envelhecimento. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. p. 
537- 549. 

GORNI, L. F. G. O ambiente construído e a interação com os envelhecidos: considerações 
fisiológicas e ergonômicas. Encontro Nacional de Ergonomia do Ambiente Construído, I. 
Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral, II, 2008, Recife. Anais...Recife: Ed. 
Universitária, 2008. CD. 

HOOPER, C. R. Sensory and sensory integrative development. In: BONDER, B.R.; 
WAGNER, M. Funcional performance in older adults. Philadelphia: Davis, 2001. P. 121-137. 

HUNT, M. E. The design of supportive environments for older people. In: Congregate 
Housing for the elderly. US: Haworth Press, 1991.  

INTERNETIONAL ERGONOMICS ASSOCIATION. IEA, 2000. Disponível em: 
<http://www.iea.cc/browse.php?contID=what_is_ergonomics>. Acesso em: 3 ago 2009. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE, 2000. Disponível em 
<http://www.ibge.com.br>. Acesso em 28 mar 2009. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE, 2008. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1272&id
_pagina=1>. Acesso em: 30 set 2009. 

IIDA,I. Ergonomia: projeto e produção. In: _____.2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 
614p. 

IINO, Y.; IGARASHI, Y.;  YAMAGISHI, A. Study on the improvement os environmental 
humidity in houses for the elderly: part 1 - actual conditions of daily behavior and thermal 
environment. In:  TOSHIHARA, Y.; OHNAKA, T.  Environmental Ergonomics: the ergonomics 
of comfort, health and performance in the thermal environment. Elservier ergonomics book 
series. Vol. 3. 2005. p. 239-244.  

LABORATÓRIO de Meteorologia de Pernambuco. 2010. Informação sobre as temperaturas 
máxima e mínima na cidade do Recife. 

LAVILLE, A. Ergonomia. São Paulo: EPU, 1977. 94p. 



 146 

LAKATOS, E. M., MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 
Atlas, 1985. 183p. 

LAWTON, M. P. Environment and other determinants of well being in older people. The 
Gerontologist, v.23, n.4, p. 349-357, 1983.  

LAWTON, M. P. A multidimensional view of quality of life in frail elders. New York: Academic 
Press, 1991. 54p. 

LAWTON, M.P. Methods in Environmental Research with Older People. In: BECHTEL, R.B. 
et al. Methods in Environmental and Behavioral Research. New York: Van Nostrand, 1987. 
p.337-360. 

LEAL, M. C. C. Perfil das instituições asilares no municípiode Recife, PE, Brasil. Revista 
Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Rio de Janeiro, jan. v. 9. n. 3. 2006. Disponível em: < 
http://www.unati.uerj.br/tse/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
98232006000300004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 21. jun. 2009. 

LEOCÁDIO, P. L. L. F. Instituições de Longa Permanência para Idosos. In: PERRACINI, M. 
R.; FLÓ, C.L. Funcionalidade e Envelhecimento. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2009. p. 499- 511. 

LLOVERAS X. G. M. La accesibilidad en el hogar y en las residencias geriátricas. 
Barcelona: Master a distancia en Gerontología social aplicada, 1999. 25p. 

MAFRA, S. C. T. Analisando a funcionalidade a partir da afetividade - um estudo de caso em 
cozinhas residenciais. 1996. Dissertação. PPGEP-UFSC, Florianópolis. 

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007 

MALARD, M. L. Brazilian low-cost housing: interactions and conflicts between residents and 
wellings. 1992. Tese. University of Sheffield. Sheffield. 

MARTINS, L. B. Ergonomia e Design Universal como Garantia de Acessibilidade para 
Todos. Jornada de Ergonomia, I, 2003, Juiz de Fora. Anais… NEST: Juiz de Fora, 2003. 

MCLINTYRE, A.; ATWAL, A. Introdução. In: ______. Terapia Ocupacional e a terceira 
idade.1. ed. São Paulo: Santos, 2007. p. 1-11. 

MONT’ALVÃO, C. A Ergonomia do Ambiente Construído no Brasil. Encontro Nacional de 
Ergonomia do Ambiente Construído, II. Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral, III, 
2009, Recife. Anais... Recife: Ed. Universitária, 2009. CD. 

MORAES, A. de; MONT’ALVÃO, C. Ergonomia: Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: 
IUSER, 2003. 139p. 

MORAES, A. de. Ergodesign do Ambiente Construído e Habitado. Rio de Janeiro: IUSER, 
2004. 145p. 

NATIONAL institute of Ageing. Hearing Loss. 2002. Disponível em: 
<http://www.niapublications.org/engagepagep>. Acesso em: 23 Jun. 2009. 



 147 

NETTO, M. P. O estudo da velhice: histórico, definição do campo e dos termos básicos. In: 
FREITAS, E. V. De. Tratado de geriatria e Gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. p. 2-12. 

NERI, A. L. Palavras-chave em Gerontologia. São Paulo: Alínea, 2001. p.136. 

______. Qualidade de vida na velhice e atendimento domiciliário. In: DUARTE, Y.A.O. 
Atendimento domiciliar: um enfoque gerontológico. São Paulo: Atheneu, 2000. 

NERI, , A. L. Teorias Psicológicas do Envelhecimento: percurso histórico e teoriais atuais. In: 
FREITAS, E. V. De. Tratado de geriatria e Gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. p. 58-75. 

NERI, A. L. Envelhecimento e Qualidade de Vida na Mulher. Congresso Paulista de Geriatria 
e Gerontologia, 2.  2001. Campinas. Anais... Campinas: Ed. Universidade Estadual de 
Campinas, 2001. 

NOWAK, E. Anthropometry for the needs of rehabititation. In:  TOSHIHARA, Y.; OHNAKA, T.  
Environmental Ergonomics: the ergonomics of comfort, health and performance in the 
thermal environment. Elservier ergonomics book series. v. 3. 2005. 

OKAMOTO, J. Introdução. In: _____. Percepção Ambiental e Comportamento: visão 
holística da percepção ambiental na arquitetura e na comunicação. São Paulo: Mackenzie, 
2002. p. 7-20. 

ORGANIZAÇÃO Mundial de Saúde. Guia global: cidades amigas dos idosos. 2008. 
Disponível em: <http://www.who.int/ageing/GuiaAFCPortuguese.pdf> . Acesso em: 18 ago. 
2009. 

PEREIRA, R. S. Perfil demográfico da população idosa no Brasil e no Rio de Janeiro em 
2002. Textos Envelhecimento:UERJ. Rio de Janeiro, v.6 n.1,Rio de Janeiro, 2003. 

PERRACINI, M. R.; FLÓ, C. M.; GUERRA, R. O. Funcionalidade e Envelhecimento. In: 
______. Funcionalidade e Envelhecimento.  1.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
p. 3-22. 

PERRACINI, M.R. Planejamento e adaptação do ambiente para pessoas idosas. In: 
FREITAS, E. V. De. Tratado de geriatria e Gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2006. p. 1142-1151. 

PHILP, I. Improving the way health and social care organisations provide services for older 
people with sight problems. London: RNIB, 2003. 20 p. 

POLLO, S.; ASSIS, M de. Instituições de Longa Permanência para Idodos: desafios e 
alternativas no município do Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia: 
UNATI. Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, Rio de Janeiro, 2008. 

PRADO, A. R. de A.; PERRACINI, M. R. A construção de ambientes favoráveis aos idosos. 
In: NERI, A. L. Qualidade de vida na velhice: enfoque multidisciplinar. São Paulo: Alínea, 
2007 . cap. 9. p. 221-229. 

PROCORO, A.; ALCEU, A.; ANTUNES, L.; VILLAROUCO, V. Identificação de problemas 
ergonômicos em ambientes educacionais através da metodologia constelação de atributos – 



 148 

um estudo de caso. Encontro Nacional Sobre Conforto no Ambiente Construído, VII, 2003, 
Curitiba. Anais… Curitiba: ENCAC, 2003. 

RIBEIRO, A. Aspectos biológicos do envelhecimento In: RUSSO, I.P. Intervenção 
fonoaudiológica na terceira idade. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p. 1-11. 

RILEY, K. Cognitive development in later life. In: BONDER, B. R.; WAGNER, M. Functional 
Performance in Older Adults. 2. ed. Philadelphia: Davis, 2001. P. 139-152. 

ROSSI, E.; SADER, C. S. Envelhecimento do Sistema Osteoarticular. In: FREITAS, E. V. 
De. Tratado de geriatria e Gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p. 
58-75. 

SADOCK, B. J.; SADOCK, V.A. Idade adulta tardia (velhice). In:______. Compêndio de 
Psquiatria: Ciências do Compotamento e Psiquiatria Clínica. 9. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. p. 69 -77. 

SCHMIDT, J. E. La percepción del hábitat. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 1974. 

SILVA, L. B. Análise da relação entre produtividade e conforto térmico: o caso dos 
digitadores do centro de processamento de dados e cobrança da Caixa Econômica Federal 
do estado de Pernambuco. 2001. Dissertação PPGEP-UFSC, Florianópolis. 

SOUZA, J. L. De. Pensando no futuro dos idosos. Revista Desafios do Desenvolvimento: 
IPEA. mar, 2008. Acesso em: 8 out. 2009. Disponível em: <http://www.desafiosipea.gov.br>. 

STENFELD, E. et al. Acess to the built environment: a reviwe of literature. Washington, DC: 
Government Printing Office. P., 1979. 249 p. 

SHUMWAY-COOK A.; WOOLLACOTT, M. H. Motor control: translate researching into 
clinical practice. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2006. 612p. 

SPATA, A. V. Métodos de pesquisa: ciências do comportamento e diversidade humana. Rio 
de Janeiro: LTC, 2005. 247 p. 

SOMEREN, E. J. W. et al. The effect of illumination and temperature on sleep: wake rhythm 
disturbances in the elderly. In:  TOSHIHARA, Y.; OHNAKA, T.  Environmental Ergonomics: 
the ergonomics of comfort, health and performance in the thermal environment. Elservier 
ergonomics book series. v. 3. 2005. 345p. 

STUART-HAMILTON, I. A Psicologia do Envelhecimento: uma introdução. 3. ed.  São Paulo: 
Artmed, 2002. p. 280. 

THE CENTER for universal design. Universal Design Principles. Disponível em 
<http://www.design.ncsu.edu/cud/about_ud/about_ud.htm>. Acesso em: 16 ago 2009. 

THEODORSON E. P.; THEODORSON A.G. A modern dictionary of sociology. London: 
Methuen, 1970. 56p. 

TEDEIKSAAR, R. Falls. In: BONDER, B. R.; WAGNER, M. Functional Performance in Older 
Adults. 2. ed. Philadelphia: Davis, 2001. P. 267-286. 



 149 

TIRADO, M. G. A.; DRUMMOND, A. F. Intervenção do Terapeuta Ocupacional em 
Instituições de Longa Permanência para Idosos. In: DRUMMOND, A. F; REZENDO, M. B. 
(Org.). Intervenções da Terapia Ocupacional. 1 ed. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 159-
175. 

TOMASINI, S. L. V. Envelhecimento e planejamento do ambiente construído construído: 
busca de um enfoque interdisciplinar. Revista Brasileira do Envelhecimento Humano, 2005. 
jan/jun. p. 77-78. 

TOMASINI, S.L.V, et al. Social Design of Outdoor Spaces at Institutions for the Elderly: an 
application proposal in environmental gerontology. Journal of Applied Gerontology, 2008. v. 
43, n. 5, p. 616–627 

TOMÉ, C. DE A.; MÁSCULO, F. S. Avaliação ergonômica do ambiente construído:asilos. 
Congresso Brasileiro de Ergonomia, XIV, 2006, Curitiba. Anais... Curitiba: ABERGO, 2006. 

TOSTA, A. C. Instituições de Longa Permanência para Idosos: o que é, como funciona?. 
2008. Disponível em: <http://www.medicinageriatrica.com.br/2008/05/06/saude-
geriatria/instituicoes-de-longa-permanencia-para-idosos-ilpi/ >.  Acesso em: 9 Jul. 2009. 

ULBRICHT, V.R.; FLORES, A.R.B.  A moradia do idoso. Encontro Nacional de Ergonomia 
do Ambiente Construído, I. Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral, II, 2008, Recife. 
Anais… Recife: Ed. Universitária, 2008. CD. 

US Departament Health and Human Services. Medicare- the official U.S Governemnt site for 
people with Medicare. Disponível em: <http://www.medicare.gov/default.asp> . Acesso em 
23 set 2009. 

VERAS, R. Introdução. Fórum de envelhecimento populacional e as informações de saúde 
do PNDA: demandas e desafios contemporâneos. Caderno de Saúde Pública. Rio de 
Janeiro, v. 3. n. 2. p. 2463-2466, 2007. 

VIDAL, M. C. R. Ergonomia na Empresa: últil, prática e aplicada. Rio de janeiro: ECV, 2002. 
282p. 

VILLAROUCO. V. O que é um ambiente ergonômicamente adequado? Encontro Nacional 
de Tecnologia do Ambiente Construído, X, 2004, São Paulo. Anais… São Paulo: ANTAC, 
2004. 

VILLAROUCO, V. O ambiente está adequado? Encontro Nacional de Ergonomia do 
Ambiente Construído, I e Seminário Brasileiro de Acessibilidade Integral, II. 2007, Recife, . 
Anais… Recife: ENEAC, 2007. 

VILLAROUCO, V. Construindo uma metodologia de avaliação ergonômica do ambiente- 
AVEA. Congresso Brasileiro de Ergonomia, XV, 2008, Porto Seguro. Anais... Recife: 
ABERGO, 2008. 

VILLAROUCO, V. Construindo uma metodologia de Avaliação Ergonômica do Ambiente – 
AVEA. Congresso Brasileiro de Ergonomia, XV, 2008, Porto Seguro. Anais... Recife: 
ABERGO, 2008. 

VILLAROUCO, Vilma. An ergonomic look at the work environment WORLD CONGRESS ON 
ERGONOMICS, XVII, 2009, Beijing-China. Anais… Beijing-China: IEA, 2009. 



 150 

YAMAMOTO, A.; DIOGO, M. J. D. Os idosos e as instituições asilares do município de 
Campinas. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2002. out/nov. v. 10, p.660-666 

YEW Tree Nursing. Disponível em: <http://www.yewtreenursing.com> . Acesso em 1 out 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 
RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 283, DE 26 DE SETEMBRO DE 
2005. 
  
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 11 inciso IV do Regulamento da ANVISA aprovado pelo Decreto 3.029, de 
16 de abril de 1999, c/c do Art. 111, inciso I, alínea "b" § 1º do Regimento Interno aprovado 
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pela Portaria nº 593, de 25 de agosto de 2000, republicada no DOU de 22 de dezembro de 
2000, em reunião realizada em 20, de setembro de 2005, e:  
considerando a necessidade de garantir a população idosa os direitos assegurados na 
legislação em vigor;  
considerando a necessidade de prevenção e redução dos riscos à saúde aos quais ficam 
expostos os idosos residentes em instituições de Longa Permanência;  
considerando a necessidade de definir os critérios mínimos para o funcionamento e 
avaliação, bem como mecanismos de monitoramento das Instituições de Longa 
Permanência para idosos;  
considerando a necessidade de qualificar a prestação de serviços públicos e privados das 
Instituições de Longa Permanência para Idosos,  
adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a 
sua publicação:  
Art. 1º Aprovar o Regulamento Técnico que define normas de funcionamento para as 
Instituições de Longa Permanência para Idosos, de caráter residencial, na forma do Anexo 
desta Resolução.  
Art. 2º As secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal devem 
implementar procedimentos para adoção do Regulamento Técnico estabelecido por esta 
RDC, podendo adotar normas de caráter suplementar, com a finalidade de adequá-lo às 
especificidades locais.  
Art. 3º. O descumprimento das determinações deste Regulamento Técnico constitui infração 
de natureza sanitária sujeitando o infrator a processo e penalidades previstas na Lei nº 
6437, de 20 de agosto de 1977, ou instrumento legal que venha a substituí-la, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil cabíveis.  
Art. 4º° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,  
DIRCEU RAPOSO DE MELLO  
 
ANEXO  
REGULAMENTO TÉCNICO PARA O FUNCIONAMENTO DAS INSTIITUÇOES DE LONGA 
PERMANENCIA PARA IDOSOS.  
1. OBJETIVO  
Estabelecer o padrão mínimo de funcionamento das Instituições de Longa Permanência 
para Idosos.  
2. ABRANGÊNCIA  
Esta norma é aplicável a toda instituição de longa permanência para idosos, governamental 
ou não governamental, destinada à moradia coletiva de pessoas com idade igual ou superior 
a 60 anos, com ou sem suporte familiar.  
3. DEFINIÇÕES  
3.1 - Cuidador de Idosos- pessoa capacitada para auxiliar o idoso que apresenta limitações 
para realizar atividades da vida diária.   
3.2 - Dependência do Idoso - condição do indivíduo que requer o auxilio de pessoas ou de 
equipamentos especiais para realização de atividades da vida diária.  
3.3 - Equipamento de Auto-Ajuda - qualquer equipamento ou adaptação, utilizado para 
compensar ou potencializar habilidades funcionais, tais como bengala, andador, óculos, 
aparelho auditivo e cadeira de rodas, entre outros com função assemelhada.  
3.4 - Grau de Dependência do Idoso  
a) Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 
equipamentos de auto-ajuda;  
b) Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de autocuidado 
para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; sem comprometimento 
cognitivo ou com alteração cognitiva controlada;  
c) Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram assistência em todas 
as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com comprometimento cognitivo.  
3.5 - Indivíduo autônomo - é aquele que detém poder decisório e controle sobre a sua vida.   
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3.6 - Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) - instituições governamentais ou 
não governamentais, de caráter residencial, destinada a domicilio coletivo de pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar, em condição de liberdade e 
dignidade e cidadania.  
4. CONDIÇÕES GERAIS  
4.1 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos é responsável pela atenção ao idoso 
conforme definido neste regulamento técnico.  
4.2 - A instituição deve propiciar o exercício dos direitos humanos (civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais e individuais) de seus residentes.   
4.3 - A instituição deve atender, dentre outras, às seguintes premissas:  
4.3.1 - Observar os direitos e garantias dos idosos, inclusive o respeito à liberdade de credo 
e a liberdade de ir e vir, desde que não exista restrição determinada no Plano de Atenção à 
Saúde;  
4.3.2 - Preservar a identidade e a privacidade do idoso, assegurando um ambiente de 
respeito e dignidade;  
4.3.3 - Promover ambiência acolhedora;  
4.3.4 - Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência;  
4.3.5 - Promover integração dos idosos, nas atividades desenvolvidas pela comunidade 
local;  
4.3.6 - Favorecer o desenvolvimento de atividades conjuntas com pessoas de outras 
gerações;  
4.3.7 - Incentivar e promover a participação da família e da comunidade na atenção ao idoso 
residente;  
4.3.8 - Desenvolver atividades que estimulem a autonomia dos idosos;  
4.3.9 - Promover condições de lazer para os idosos tais como: atividades físicas, recreativas 
e culturais.  
4.3.10 - Desenvolver atividades e rotinas para prevenir e coibir qualquer tipo de violência e 
discriminação contra pessoas nela residentes.  
4.4 - A categorização da instituição deve obedecer à normalização do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, Coordenador da Política Nacional do Idoso.  
4.5. Organização  
4.5.1 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve possuir alvará sanitário 
atualizado expedido pelo órgão sanitário competente, de acordo com o estabelecido na Lei 
Federal nº. 6.437, de 20 de agosto de 1977 e comprovar a inscrição de seu programa junto 
ao Conselho do Idoso, em conformidade com o Parágrafo Único, Art. 48 da n° Lei 10.741 de 
2003.  
4.5.2 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve estar legalmente constituída e 
apresentar:  
a) Estatuto registrado;  
b) Registro de entidade social;  
c) Regimento Interno.  
4.5.3 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve possuir um Responsável 
Técnico - RT pelo serviço, que responderá pela instituição junto à autoridade sanitária local.  
4.5.3.1 - O Responsável Técnico deve possuir formação de nível superior  
4.5.4 - A Instituição de Longa Permanência para idosos deve celebrar contrato formal de 
prestação de serviço com o idoso, responsável legal ou Curador, em caso de interdição 
judicial, especificando o tipo de serviço prestado bem como os direitos e as obrigações da 
entidade e do usuário em conformidade com inciso I artigo 50 da Lei n° 10.741 de 2003.  
4.5.5 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve organizar e manter atualizados 
e com fácil acesso, os documentos necessários à fiscalização, avaliação e controle social.  
4.5.6 - A instituição poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, 
sendo obrigatória à apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa 
terceirizada.  
4.5.6.1 A instituição que terceirizar estes serviços está dispensada de manter quadro de 
pessoal próprio e área física específica para os respectivos serviços.  
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4.6 - Recursos Humanos  
4.6.1 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve apresentar recursos humanos, 
com vínculo formal de trabalho, que garantam a realização das seguintes atividades:  
4.6.1.1 - Para a coordenação técnica: Responsável Técnico com carga horária mínima de 20 
horas por semana.  
4.6.1.2 - Para os cuidados aos residentes:  
a) Grau de Dependência I: um cuidador para cada 20 idosos, ou fração, com carga horária 
de 8 horas/dia;  
b) Grau de Dependência II: um cuidador para cada 10 idosos, ou fração, por turno;  
c) Grau de Dependência III: um cuidador para cada 6 idosos, ou fração, por turno.  
4.6.1.3 - Para as atividades de lazer: um profissional com formação de nível superior para 
cada 40 idosos, com carga horária de 12 horas por semana.  
4.6.1.4 - Para serviços de limpeza: um profissional para cada 100m2 de área interna ou 
fração por turno diariamente.  
4.6.1.5 - Para o serviço de alimentação: um profissional para cada 20 idosos, garantindo a 
cobertura de dois turnos de 8 horas.  
4.6.1.6 - Para o serviço de lavanderia: um profissional para cada 30 idosos, ou fração, 
diariamente.  
4.6.2 - A instituição que possuir profissional de saúde vinculado à sua equipe de trabalho, 
deve exigir registro desse profissional no seu respectivo Conselho de Classe.   
4.6.3 - A Instituição deve realizar atividades de educação permanente na área de 
gerontologia, com objetivo de aprimorar tecnicamente os recursos humanos envolvidos na 
prestação de serviços aos idosos.  
4.7 - Infra-Estrutura Física  
4.7.1 - Toda construção, reforma ou adaptação na estrutura física das instituições, deve ser 
precedida de aprovação de projeto arquitetônico junto à autoridade sanitária local bem como 
do órgão municipal competente.  
4.7.2 - A Instituição deve atender aos requisitos de infra-estrutura física previstos neste 
Regulamento Técnico, além das exigências estabelecidas em códigos, leis ou normas 
pertinentes, quer na esfera federal, estadual ou municipal e, normas específicas da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas referenciadas neste Regulamento.   
4.7.3 - A Instituição de Longa Permanência para Idosos deve oferecer instalações físicas em 
condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a 
todas as pessoas com dificuldade de locomoção segundo o estabelecido na Lei Federal 
10.098/00.  
4.7.4 - Quando o terreno da Instituição de Longa Permanência para idosos apresentar 
desníveis, deve ser dotado de rampas para facilitar o acesso e a movimentação dos 
residentes.   
4.7.5 - Instalações Prediais - As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, 
proteção e combate a incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências 
dos códigos de obras e posturas locais, assim como às normas técnicas brasileiras 
pertinentes a cada uma das instalações.  
4.7.6 - A instituição deve atender às seguintes exigências específicas:  
4.7.6.1 - Acesso externo - devem ser previstas, no mínimo, duas portas de acesso, sendo 
uma exclusivamente de serviço.  
4.7.6.2 - Pisos externos e internos (inclusive de rampas e escadas) - devem ser de fácil 
limpeza e conservação, uniformes, com ou sem juntas e com mecanismo antiderrapante.   
4.7.6.3 - Rampas e Escadas - devem ser executadas conforme especificações da NBR 
9050/ABNT, observadas as exigências de corrimão e sinalização.   
a) A escada e a rampa acesso à edificação devem ter, no mínimo, 1,20m de largura.  
4.7.6.4 - Circulações internas - as circulações principais devem ter largura mínima de 1,00m 
e as secundárias podem ter largura mínima de 0,80 m; contando com luz de vigília 
permanente.  
a) circulações com largura maior ou igual a 1,50 m devem possuir corrimão dos dois lados;  
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b) circulações com largura menor que 1,50 m podem possuir corrimão em apenas um dos 
lados.  
4.7.6.5 - Elevadores - devem seguir as especificações da NBR 7192/ABNT e NBR 13.994.  
4.7.6.6 - Portas - devem ter um vão livre com largura mínima de 1,10m, com travamento 
simples sem o uso de trancas ou chaves.  
4.7.6.7 - Janelas e guarda-corpos - devem ter peitoris de no mínimo 1,00m.   
4.7.7 - A Instituição deve possuir os seguintes ambientes :  
4.7.7.1 - Dormitórios separados por sexos, para no máximo 4 pessoas, dotados de banheiro.  
a) Os dormitórios de 01 pessoa devem possuir área mínima de 7,50 m2, incluindo área para 
guarda de roupas e pertences do residente.  
b) Os dormitórios de 02 a 04 pessoas devem possuir área mínima de 5,50m2 por cama, 
incluindo área para guarda de roupas e pertences dos residentes.   
c) Devem ser dotados de luz de vigília e campainha de alarme.  
d) Deve ser prevista uma distância mínima de 0,80 m entre duas camas e 0,50m entre a 
lateral da cama e a parede paralela.  
e) O banheiro deve possuir área mínima de 3,60 m2, com 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro, 
não sendo permitido qualquer desnível em forma de degrau para conter a água, nem o uso 
de revestimentos que produzam brilhos e reflexos.   
4.7.7.2 Áreas para o desenvolvimento das atividades voltadas aos residentes com graus de 
dependência I, II e que atendam ao seguinte padrão:  
a) Sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes, com área mínima de 1,0 m2 
por pessoa  
b) Sala de convivência com área mínima de 1,3 m2 por pessoa  
4.7.7.3 Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar com área mínima de 9,0 m2   
4.7.7.4 - Banheiros Coletivos, separados por sexo, com no mínimo, um box para vaso 
sanitário que permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas, 
conforme especificações da NBR9050/ABNT.  
a) As portas dos compartimentos internos dos sanitários coletivos devem ter vãos livres de 
0,20m na parte inferior.  
4.7.7.5 - Espaço ecumênico e/ou para meditação  
4.7.7.6 - Sala administrativa/reunião   
4.7.7.7 - Refeitório com área mínima de 1m2 por usuário, acrescido de local para guarda de 
lanches, de lavatório para higienização das mãos e   
luz de vigília.  
4.7.7.8 - Cozinha e despensa   
4.7.7.9 - Lavanderia  
4.7.7.10 - Local para guarda de roupas de uso coletivo  
4.7.7.11 - Local para guarda de material de limpeza  
4.7.7.12 - Almoxarifado indiferenciado com área mínima de 10,0 m2.   
4.7.7.13 - Vestiário e banheiro para funcionários, separados por sexo.  
a) Banheiro com área mínima de 3,6 m2, contendo 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro para 
cada 10 funcionários ou fração.  
b) Área de vestiário com área mínima de 0,5 m2 por funcionário/turno.   
4.7.7.14 -Lixeira ou abrigo externo à edificação para armazenamento de resíduos até o 
momento da coleta.  
4.7.7.15 - Área externa descoberta para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar 
livre (solarium com bancos, vegetação e outros)  
4.7.7.16 - A exigência de um ambiente, depende da execução da atividade correspondente.  
4.7.8 - Os ambientes podem ser compartilhados de acordo com a afinidade funcional e a 
utilização em horários ou situações diferenciadas.  
5 - Processos Operacionais  
5.1 - Gerais  
5.1.1 - Toda ILPI deve elaborar um plano de trabalho, que contemple as atividades previstas 
nos itens 4.3.1 a 4.3.11 e seja compatível com os princípios deste Regulamento.  
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5.1.2 - As atividades das Instituições de Longa Permanência para idosos devem ser 
planejadas em parceria e com a participação efetiva dos idosos, respeitando as demandas 
do grupo e aspectos sócio-culturais do idoso e da região onde estão inseridos.  
5.1.3 - Cabe às Instituições de Longa Permanência para idosos manter registro atualizado 
de cada idoso, em conformidade com o estabelecido no Art. 50, inciso XV, da Lei 1.0741 de 
2003.  
5.1.4 - A Instituição de Longa Permanência para idosos deve comunicar à Secretaria 
Municipal de Assistência Social ou congênere, bem como ao Ministério Público, a situação 
de abandono familiar do idoso ou a ausência de identificação civil.  
5.1.5 - O responsável pela instituição deve manter disponível cópia deste Regulamento para 
consulta dos interessados.  
5.2 - Saúde  
5.2.1 - A instituição deve elaborar, a cada dois anos, um Plano de Atenção Integral à Saúde 
dos residentes, em articulação com o gestor local de saúde.  
5.2.2 - O Plano de Atenção à Saúde deve contar com as seguintes características:  
5.2.2.1 - Ser compatível com os princípios da universalização, equidade e integralidade  
5.2.2.2 - Indicar os recursos de saúde disponíveis para cada residente, em todos os níveis 
de atenção, sejam eles públicos ou privados, bem como referências, caso se faça 
necessário;  
5.2.2.3 - prever a atenção integral à saúde do idoso, abordando os aspectos de promoção, 
proteção e prevenção;  
5.2.2.4 - conter informações acerca das patologias incidentes e prevalentes nos residentes.  
5.2.3 - A instituição deve avaliar anualmente a implantação e efetividade das ações 
previstas no plano, considerando, no mínimo, os critérios de acesso, resolubilidade e 
humanização.  
5.2.4 - A Instituição deve comprovar, quando solicitada, a vacinação obrigatória dos 
residentes conforme estipulado pelo Plano Nacional de Imunização de Ministério da Saúde.  
5.2.5 - Cabe ao Responsável Técnico - RT da instituição a responsabilidade pelos 
medicamentos em uso pelos idosos, respeitados os regulamentos de vigilância sanitária 
quanto à guarda e administração, sendo vedado o estoque de medicamentos sem 
prescrição médica.  
5.2.6 A instituição deve dispor de rotinas e procedimentos escritos, referente ao cuidado 
com o idoso  
5.2.7 - Em caso de intercorrência medica, cabe ao RT providenciar o encaminhamento 
imediato do idoso ao serviço de saúde de referência previsto no plano de atenção e 
comunicar a sua família ou representante legal.  
5.2.7.1 - Para o encaminhamento, a instituição deve dispor de um serviço de remoção 
destinado a transportar o idoso, segundo o estabelecido no Plano de Atenção à Saúde  
5.3 - Alimentação  
5.3.1 A Instituição deve garantir aos idosos a alimentação, respeitando os aspectos culturais 
locais, oferecendo, no mínimo, seis refeições diárias.  
5.3.2 - A manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento e distribuição dos 
alimentos devem seguir o estabelecido na RDC nº. 216/2004 que dispões sobre 
Regulamento Técnico de Boas Praticas para Serviços de Alimentação.  
5.3.3 - A instituição deve manter disponíveis normas e rotinas técnicas quanto aos seguintes 
procedimentos:  
a) limpeza e descontaminação dos alimentos;  
b) armazenagem de alimentos;  
c) preparo dos alimentos com enfoque nas boas práticas de manipulação;  
d) boas práticas para prevenção e controle de vetores;  
e) acondicionamento dos resíduos.  
5.4 - Lavagem, processamento e guarda de roupa  
5.4.1 - A instituição deve manter disponíveis as rotinas técnicas do processamento de 
roupas de uso pessoal e coletivo, que contemple:  
a) lavar, secar, passar e reparar as roupas;  
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b) guarda e troca de roupas de uso coletivo.  
5.4.2 - A Instituição deve possibilitar aos idosos independentes efetuarem todo o 
processamento de roupas de uso pessoal.   
5.4.3 - As roupas de uso pessoal devem ser identificadas, visando a manutenção da 
individualidade e humanização.  
5.4.4 - Os produtos utilizados no processamento de roupa devem ser registrados ou 
notificados na Anvisa/MS   
5.5 - Limpeza  
5.5.1 - A instituição deve manter os ambientes limpos, livres de resíduos e odores 
incompatíveis com a atividade  
5.5.2 - A instituição deve manter disponíveis as rotinas quanto à limpeza e higienização de 
artigos e ambientes;  
5.5.3 - Os produtos utilizados no processamento de roupa devem ser registrados ou 
notificados na Anvisa/MS   
6. Notificação Compulsória  
6.1 - A equipe de saúde responsável pelos residentes deverá notificar à vigilância 
epidemiológica a suspeita de doença de notificação compulsória conforme o estabelecido no 
Decreto nº. 49.974-A - de 21 de janeiro de 1961,Portaria Nº 1.943, de 18 de outubro de 
2001, suas atualizações, ou outra que venha a substituí-la.  
6.2 - A instituição deverá notificar imediatamente à autoridade sanitária local, a ocorrência 
dos eventos sentinelas abaixo:  
6.2.1 - Queda com lesão  
6.2.2 - Tentativa de suicídio  
6.3 - A definição dos eventos mencionados nesta Resolução deve obedecer à padronização 
a ser publicada pela Anvisa, juntamente com o fluxo e instrumentos de notificação.  
7. Monitoramento e Avaliação do Funcionamento das Instituições  
7.1 - A constatação de qualquer irregularidade no funcionamento das instituições deve ser 
imediatamente comunicada a vigilância sanitária local.   
7.2 -. Compete às Instituições de Longa Permanência para idosos a realização continuada 
de avaliação do desempenho e padrão de funcionamento da instituição.  
7.3. A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando em conta, no mínimo, 
os seguintes indicadores:  

Nº Indicador Fórmula e Unidade 
Freqüência de 

Produção 

1 
Taxa de mortalidade em idosos 

residentes  

(Número de óbitos de idosos 

residentes no mês / Número de 

idosos residentes no mês1) * 

100 [%]   

Mensal 

2 

Taxa incidência2 de doença 

diarréica aguda3 em idosos 

residentes  

(Número de novos casos de 

doença diarréica aguda em 

idosos residentes no mês / 

Número de idosos residentes 

no mês1) * 100 [%]  

Mensal 

3 Taxa de incidência de 

escabiose4 em idosos 

(Número de novos casos de 

escabiose em idosos residentes 

no mês / Número de idosos 

Mensal 
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residentes  residentes no mês!) *100 [%]  

4 

Taxa de incidência de 

desidratação5 em idosos 

residentes  

(Número de idosos que 

apresentaram desidratação / 

Número de idosos residentes 

no mês1) *100 [%]  

Mensal 

5 

Taxa de prevalência6 de úlcera 

de decúbito em idosos 

residentes  

(Número de idosos residentes 

apresentando úlcera de 

decúbito no mês/ Número de 

idosos residentes no mês1) *100 

[%]  

Mensal 

6 

Taxa de prevalência de 

desnutrição7 em idosos 

residentes  

(Número de idosos residentes 

com diagnóstico de desnutrição 

no mês/ Número de idosos 

residentes no mês1) *100 [%]  

Mensal 

 
1 População exposta: considerar o número de idosos residentes do dia 15 de cada mês.  
2 Taxa de incidência: é uma estimativa direta da probabilidade ou risco de desenvolvimento de 
determinada doença em um período de tempo específico; o numerador corresponde aos novos 
casos, ou seja, aqueles iniciados no período em estudo.  
3 Doença diarréica aguda: Síndrome causada por vários agentes etiológicos (bactérias, vírus e 
parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, com fezes 
aquosas ou de pouca consistência. Com freqüência, é acompanhada de vômito, febre e dor 
abdominal. Em alguns casos, há presença de muco e sangue. No geral, é autolimitada, com duração 
entre 2 e 14 dias. As formas variam desde leves até graves, com desidratação e distúrbios 
eletrolíticos, principalmente quando associadas à desnutrição prévia.  
4 Escabiose: parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em forma de 
vesículas, pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele deposita seus ovos. As áreas preferenciais da 
pele onde se visualizam essas lesões são as regiões interdigitais, punhos (face anterior), axilas 
(pregas anteriores), região peri-umbilical, sulco interglúteo, órgãos genitais externos nos homens. Em 
crianças e idosos, podem também ocorrer no couro cabeludo, nas palmas e plantas. O prurido é 
intenso e, caracteristicamente, maior durante a noite, por ser o período de reprodução e deposição de 
ovos.  
5 Desidratação: (perda de água) Falta de quantidade suficiente de líquidos corpóreos para manter as 
funções normais em um nível adequado. Deficiência de água e eletrólitos corpóreos por perdas 
superiores à ingestão. Pode ser causadas por: ingestão reduzida (anorexia, coma e restrição hídrica); 
perda aumentada gastrointestinal (vômitos e diarréia), ou urinária (diurese osmótica, administração de 
diuréticos, insuficiência renal crônica e da supra-renal), ou cutânea e respiratória (queimaduras e 
exposição ao calor).  
6 Taxa de prevalência: mede o número de casos presentes em um momento ou em um período 
específico; o numerador compreende os casos existentes no início do período de estudo, somados 
aos novos casos.  
7 Desnutrição: Condição causada por ingestão ou digestão inadequada de nutrientes. Pode ser 
causada pela ingestão de uma dieta não balanceada, problemas digestivos, problemas de absorção 
ou problemas similares. É a manifestação clínica decorrente da adoção de dieta inadequada ou de 
patologias que impedem o aproveitamento biológico adequado da alimentação ingerida.  
 
7.4. Todo mês de janeiro a instituição de Longa Permanência para idosos deve encaminhar 
à Vigilância Sanitária local o consolidado dos indicadores do ano anterior  
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7.5 O consolidado do município deverá ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e 
o consolidado dos estados à ANVISA e à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde.  
8. Disposições Transitórias  
8.1. As instituições existentes na data da publicação desta RDC, independente da 
denominação ou da estrutura que possuam, devem adequar-se aos requisitos deste 
Regulamento Técnico, no prazo de vinte e quatro meses a contar da data de publicação 
desta.  
9. Referencia Bibliográfica  
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Nacional do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1994.  
- BRASIL. DECRETO N°. 1.948/1996 - Regulamenta a Lei 8.842 de 1994 e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 1996.  
- BRASIL. PORTARIA N°. 73, DE 2001 - Normas de Funcionamento de Serviços de Atenção 
ao Idoso no Brasil, Secretaria de Políticas de Assistência Social Departamento de 
Desenvolvimento da Política De Assistência Social, Gerência de Atenção a Pessoa Idosa. 
Diário Oficial da União, Brasília, 2001.  
- BRASIL. LEI N°. 6.437, 1977 - Configura infrações à legislação sanitária federal, 
estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
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- BRASIL. DECRETO N° 77052, de 1976 - Dispõe sobre a fiscalização sanitária das 
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APÊNDICE A 
 

AVALIAÇÃO DE ILPI PRIVADA 

 
1. ANÁLISE GLOBAL DO AMBIENTE 

1.1 Perfil da ILPI 
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Nome da Instituição:  

Endereço/ fone: 

RPA do Recife: 

Proprietário: 

Gestor: 

Mensalidade 
- quarto duplo: 

- quarto triplo: 

- quarto quádrulo: 

- quarto com mais de 4 residentes: 

Pré-requisitos para institucionalização do idoso: 

 cuidador próprio 

 materiais para autocuidado (shampoo, sabonete, fralda geriátrica, etc.) 

 possuir plano de saúde 

 arcar com serviços de saúde específicos (fisioterapia, fonoaudiologia, etc.) 

 visitas periódicas de familiares/responsáveis 

Número de Residentes:        Homens:         Mulheres:  

Porcentagem de residentes dependentes/independentes: 

Porcentagem de idosos com deficit cognitivo: 

Funcionários (número; funções; carga horária; vínculo): 

 

Rotina da ILPI (quais as atividades e os horários): 

 

 

1.2 Quanto ao ambiente construído 

O ambiente foi construído para este fim ou adaptado? 

Houve planejamento para construção ou adaptação? 

Se houve, quem foi responsável pelo planejamento? 

Que percentual da ILPI atende ao que é recomendado pela legislação (RDC no 283/05 e 

NBR 9050) em termos de infraestrutura? 

Data e descrição da(s) última(s) reformas: 

 

 

Quais ambientes da ILPI atendem a RDC no 283/05 e NBR 9050? 
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Existe alguma dificudade em relação a infraestrutura? Se sim, quais? 

 

 

Quais as atividades compõem o funcionamento da ILPI.  

 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO AMBIENTAL 

 

A ILPI possui planta: ! sim  ! não 

A ILPI possui aval de funcionamento da ANVISA: ! sim  ! não. Se não, por que? 

 

2.1- Dimensionamento  

 

- Área total: ___________ 

- Área construída: ___________ 

- Área verde: ___________ 

 
Dimensionamento dos cômodos da ILPI e o estabelecido pela RDC no 285/05. 

CÔMODO RDC no 283/05* ILPI 
Dormitório (1 usuário) 7,5m2  
Dormitório (2 a 4 usuários) 5,5m2 por usuário  
Banheiro  3,6m2  
Sala para atividades (máx. 15 
residentes) 

1m2 por usuário  

Sala de convivência  1,3m2 por usuário  
Sala para atividades de apoio individual 
e sócio-familiar  

9m2   

Refeitório  1m2 por usuário  
Almoxarifado indiferenciado 10m2  
Banheiro funcionário 3,6m2  
Área do vestiário  0,5m2 por funcionário  

* AGÊNCIA Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada  

(RDC) no 283. Brasília, 2005. 

 

2.2 – Fluxos principais e secundários da ILPI. 
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2.3- Iluminação 
Iluminação da ILPI e o recomendado pela NBR 5413/92 e registrada na ILPI. 

CÔMODOS NBR 5413/92* ILUMINAÇÃO 
NATURAL 

Corredores e escadas 75 a 150 lux  
Dormitório  Geral – 100 a 200 lux 

Local (leitura, escrita, bordado) – 
200 a 500  lux 

 

Banheiro coletivo Geral – 100 a 200 lux 
Local – 200 a 500 lux 

 

Sala para atividades  Geral – 100 a 200 lux 
Local – 300 a 750 lux 

 

Sala de convivência  Geral – 100 a 200 lux 
Local – 300 a 750 lux 

 

Sala para atividades de apoio 
individual e sócio-familiar  

Geral – 100 a 200 lux 
Local – 300 a 750 lux 

 

Refeitório Não especificado  
Cozinha Geral – 100 a 200 lux 

Local – 200 a 500 lux 
 

Almoxarifado  100 a 200 lux  
Lavanderia Não especificado  
Local para guardar roupas uso 
coletivo 

  

Local para guardar material de 
limpeza 

Não especificado  

Sala administração/reuniao 500 a 1000 lux  
Espaço ecumênico 200 a 500 lux  
Sala de diagnóstico/terapêutico Geral – 150 a 300 lux 

Local – 300 a 750 lux 
 

Farmácia  Geral – 150 a 300 lux 
Local – 300 a 750 lux 

 

Hall Geral – 75 a 150 lux 
Local – 200 a 500 lux 

 

*ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5413/92: Iluminância de interiores. Rio 
de Janeiro, 1992.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 – Ruído 
Nível de ruído regulamentado pela NBR 10152/00 e o registrado na ILPI. 
 

CÔMODOS NBR 10.152* RUÍDO MÁX. RUÍDO MIN. 
Circulação (corredores) 45 a 55 dB   
Dormitório  35- 45 dB   
Banheiro coletivo Não especificado   
Sala para atividades  40 a 50 dB   
Sala de convivência   40 a 50 dB   
Sala para atividades e de apoio Não especificado   
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individual e sócio-familiar  
Refeitório 40 a 50 dB   
Cozinha Não especificado   
Almoxarifado  Não especificado   
Lavanderia Não especificado   
Local para guardar roupas uso 
coletivo 

Não especificado   

Local para guardar material de 
limpeza 

Não especificado   

Sala administração/reuniao 30- 40 dB   
Espaço ecumênico 40 a 50 dB   
Sala de diagnóstico/terapêutico Não especificado   
Farmácia  Não especificado   
Hall 45 a 55 dB   

*ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10152/00: nível de ruído para conforto 
acústico. Rio de Janeiro, 2000.  
 
2.5- Temperatura 
Data de registro: 

Horário de registro: 

Temperatura em graus Celsius registrada na ILPI estudada. 
CÔMODO TEMPERATURA (oC) 

Circulação (corredores)  
Dormitório   
Banheiro coletivo  
Sala para atividades   
Sala de convivência   
Sala para atividades e de apoio individual e sócio-
familiar   
Refeitório  
Cozinha  
Almoxarifado   
Lavanderia  
Local para guardar roupas uso coletivo  
Local para guardar material de limpeza  
Sala administração/reuniao  
Espaço ecumênico  
Sala de diagnóstico/terapêutico  
Farmácia   
Hall  
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Padrão de Infraestrutura física das ILPI, de acordo com o citado pela RDC No. 283/05. 
ITEM  

RDC NO. 
283/05. 

 

EXIGÊNCIAS RESPALDO 
TÉCNICO 

4.7.1 Toda construção, reforma ou adaptação na estrutura física das 
instituições, deve ser precedida de aprovação do projeto 
arquitetôtico junto à autoridade sanitaria local bem como o orgão 
municipal competente. 

 

4.7.2 A instituição deve atender aos requisitos de infraestrutura previsto 
neste Regulamento Técnico, além das exigências estabelecidas em 
códigos, leis ou normas pertinentes, quer na esfera federal, estadual 
ou municipal e, normas específicas da ABNT – Associação 
Brasileira de Normas Técnicas- referenciadas neste regulamento. 

 

4.7.3 A ILPI deve oferecer instalações físicas em condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a 
acessibilidade a todas as pessoas com dificuldade de locomoção, 
segundo o estabelecido em lei. 

Lei  Federal 
10.098/00 

4.7.4 Os desníveis de terreno das ILPI devem ser dotados de rampa. _______ 
4.7.6.1 Duas portas de acesso externo (uma exclusivamente de serviço). _______ 
4.7.6.2 Pisos externos e internos (incluindo de rampas e escadas) de fácil 

limpeza e conservação, uniformes, com ou sem juntas e com 
mecanismo antiderrapante. 

_______ 

4.7.6.3 Rampas e escadas NBR 9050/04 
4.7.6.4 Circulações internas.  

Principais: largura minima de 1,00m e as secundárias largura 
minima de 0,80m. Luz de vigília permanente. 
Circulações com largura " 1,50m devem possuir corrimão dos dois 
lados.  Circulações com largura # 1,50m devem possuir corrimão 
em apenas um dos lados. 

_______ 

4.7.6.5 Elevadores NBR 7192 
NBR 13.994 

4.7.6.6 Portas. Vão livre com largura minima de 1,10m, com travamento 
simples sem o uso de trancas ou chaves. 

_______ 

4.7.6.7 Janelas e guarda-corpos: peitoris mínimos de 1,00m  
4.7.7.1 Dormitórios separados por sexos, para no máximo 4 pessoas, 

dotados de banheiros. 
Dormitório de 1 pesssoa: área mínima de 7,5m2, incluindo área da 
guardar roupas e pertences do residente. 
Dormitório de 2 a 4 pessoas devem possuir área minima de 5,50m2 
por cama, incluindo área para guarda de roupas e pertences do 
residente. 
Dotados de luz de vigília e campainha de alarme. 
Distância minima de 0,80m entre duas camas e 0,50m enre a lateral 
da cama e a parede paralela. 
O banheiro do dormitório deve possuir área minima de 3,60m2, com 
1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro, não sendo eprmitido qualquer 
desnível em forma de degrau para conter água, nem uso de 
revestimentos que produzam brilhos e reflexos. 

 

4.7.7.2 Áreas para atividades voltadas para os residentes com graus de 
dependência I, II, com os padrões: 
Sala para atividades coletivas para no máximo 15 residentes, com 
área mínima de 1,0m2 por pessoa. 
Sala de covivência com área minima de 1,3m2 por pessoa. 

 

4.7.7.3 Sala para atividades de apoio individual e sócio-familiar com área 
minima de 9,0m2. 

 

4.7.7.4 Banheiros coletivos, separados por sexo, com no mínimo, um box 
para vaso sanitário que permita a transferência frontal e lateral de 
uma pessoa com cadeiras de rodas, conforme especificações da 
norma.  

NBR 9050 
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Portas dos compartimentos internos dos sanitários coletivos devem 
ter vãos livres de 0,20m na parte inferior. 

4.7.7.5 Espaço ecumênico para meditação.  
4.7.7.6 Sala administrativa/reunião  
4.7.7.7 Refeitório com área minima de 1m2 por usuário, acrescido de local 

para guarda de lanches, de lavatório para higienização das mãos e 
luz de vigília. 

 

4.7.7.8 Cozinha e despensa.  
4.7.7.9 Lavanderia.  
4.7.7.10 Local para guarda roupas de uso coletivo.  
4.7.7.11 Local para guarda de material de limpeza.  
4.7.7.12 Almoxarifado indiferenciado com área mínima de 10,0 m2.  
4.7.7.13 Vestiário e banheiro para funcionários, separados por sexo. 

Banheiro  com área mínima de 3,6m2, contendo 1 bacia, 1 lavatório 
e 1 chuveiro para cada 10 funcionários ou fração. 
Área de vestiário com área mínima de 0,5m2 por funcionário. 

 

4.7.7.14 Lixeira ou abrigo externo à edificação para armazenamento de 
resíduos até o momento da coleta. 

 

4.7.7.15 Área exterma descoberta para convivência e desenvolvimento de 
atividades ao ar livre (solarium com bancos, vegetação e outros). 

 

4.7.7.16 A exigência de um ambiente, depende da execução da atividade 
correspondente. 

 

4.7.8 Os ambientes devem ser compartilhados de acordo com a afinidade 
funcional e a utilização em horários ou situações diferenciadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificações da NBR 9050 que devem ser aplicadas em ILPI, de acordo com a RDC 
No. 283/05. 
EDIFICAÇÕES, 
MOBILIÁRIO, 
ESPAÇOS E 

EQUIPAMENTOS 
URBANOS 

ESPECIFICAÇÕES CARACTERÍSTICAS/DIMENSÕES 

A inclinação 
transversal 

não pode exceder 2% em rampas internas e 3% em 
rampas externas. 

A projeção dos 
corrimãos 

 

pode incidir dentro da largura mínima admissível da 
rampa em até 
10 cm de cada lado, exceto nos casos previstos em 0. 

A largura das 
rampas 

A largura livre mínima recomendável para as rampas em 
rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 
1,20 m; 
Quando a construção de rampas nas larguras indicadas 
ou a adaptação for impraticável, podem ser executadas 
rampas com largura mínima de 0,90 m com segmentos 
de no máximo 4,00 m, medidos na sua projeção 
horizontal. 

Guias de 
balizamento 

Quando não houver paredes laterais as rampas; guias de 
balizamento com altura mínima de 0,05 m, instaladas ou 
construídas nos limites da largura da rampa e na 
projeção dos guarda-corpos. 

RAMPAS 

Patamares das No início e no término da rampa devem ser previstos 
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 rampas patamares com dimensão longitudinal mínima 
recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 
1,20 m, além da área de circulação adjacente. 
Entre os segmentos de rampa devem ser previstos 
patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m 
sendo recomendável 1,50 m. Os patamares situados em 
mudanças de direção devem ter dimensões iguais à 
largura da rampa. 
A inclinação transversal dos patamares não pode 
exceder 2% em rampas internas e 3% em rampas 
externas. 

ESCADAS  

A dimensão do espelho de degraus isolados deve ser 
inferior a 0,18 m e superior a 0,16 m. Devem ser evitados 
espelhos com dimensão entre 1,5 cm e 15 cm. Para 
degraus isolados recomenda-se que possuam espelho 
com altura entre 0,15 m e 0,18 m. 
As dimensões dos pisos e espelhos devem ser 
constantes em toda a escada, atendendo às seguintes 
condições: 
a) pisos(p):0,28m<p<0,32m;  
b) espelhos (e) 0,16 m < e <0,18m; c) 
0,63m<p+2e<0,65m. 
 
Escadas fixas com lances curvos ou mistos devem 
atender ao disposto na ABNT NBR 9077.  
 
A inclinação transversal não deve exceder 1%. 
A largura das escadas deve ser estabelecida de acordo 
com o fluxo de pessoas, conforme ABNT NBR 9077. A 
largura mínima recomendável para escadas fixas em 
rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 
1,20 m. 
O primeiro e o último degraus de um lance de escada 
devem distar no mínimo 0,30 m da área de circulação 
adjacente e devem estar sinalizados de acordo com o 
disposto na seção 5. 
As escadas fixas devem ter no mínimo um patamar a 
cada 3,20 m de desnível e sempre que 
houver mudança de direção. 
Entre os lances de escada devem ser previstos 
patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m. 
Os patamares situados em mudanças de direção devem 
ter dimensões iguais à largura da escada. 
A inclinação transversal dos patamares não pode 
exceder 1% em escadas internas e 2% em escadas 
externas. 

Áreas de 
transferência 

 

Para instalação de bacias sanitárias devem ser previstas 
áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal 
com as seguintes dimensões: 1,20m comprimento e 
0,80m de largura. 

BANHEIROS 

Barras de apoio 

a) junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, 
devem ser colocadas barras horizontais para 
apoio e transferência, com comprimento mínimo 
de 0,80m, a 0,75m de altura do piso acabado 
(medidos pelos eixos de fixação). A distância 
entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao 
vaso deve ser de 0,40m, estando esta 
posicionada a uma distância mínima de 0,50m 
da borda frontal da bacia. A barra da parede do 
fundo deve estar a uma distância máxima de 
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0,11m da sua face externa à parede e estender- 
se no mínimo 0,30m além do eixo da bacia, em 
direção à parede lateral. 

b) na impossibilidade de instalação de barras nas 
paredes laterais, são admitidas barras laterais 
articuladas ou fixas (com fixação na parede de 
fundo), desde que sejam observados os 
parâmetros de segurança e dimensionamento 
estabelecidos, e que estas e seus apoios não 
interfiram na área de giro e transferência. A 
distância entre esta barra e o eixo da bacia deve 
ser de 0,40m, sendo que sua extremidade deve 
estar a uma distância mínima de 0,20m da borda 
frontal da bacia. 

c) no caso de bacias com caixa acoplada, deve-se 
garantir a instalação da barra na parede do 
fundo, de forma a se evitar que a caixa seja 
utilizada como apoio. A distância mínima entre a 
face inferior da barra e a tampa da caixa 
acoplada deve ser de 0,15m. 

Bacia sanitária 
altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a 
partir da borda superior, sem o assento. Com o assento, 
esta altura deve ser de no máximo 0,46 m. 

Acionamento da 
descarga 

O acionamento da descarga deve estar a uma altura 
de 1,00 m, do seu eixo ao piso acabado, e ser 
preferencialmente do tipo alavanca ou com 
mecanismos automáticos. 

Boxe para bacia 
sanitária comum 

Vão livre da porta: 0,80m e area de giro de 0,60m. 

 

Boxe para bacia 
sanitária acessível 

Os boxes para bacia sanitária devem garantir as áreas 
para transferência diagonal, lateral e perpendicular, bem 
como área de manobra para rotação de 180 graus. 
Dimensões mínimas de 1,70m x 1,50m. À rea de 
transferência de 0,80m x 1,20m. 
Em caso de reformas, quando for impraticável a 
instalação de boxes com as dimensões que atendam às 
condições acima especificadas, são admissíveis boxes 
com dimensões mínimas, de forma que atendam pelo 
menos uma forma de transferência, ou se considere área 
de manobra externamente ao boxe. Neste caso, as 
portas devem ter 1,00 m de largura. 
Deve ser instalado um lavatório dentro do boxe, em local 
que não interfira na área de 
transferência. 
Quando a porta instalada for do tipo de eixo vertical, ela 
deve abrir para o lado externo do boxe. 
Recomenda-se a instalação de ducha higiênica ao lado 
da bacia, dotada de registro de pressão para regulagem 
da vazão. 

 

Boxes para 
chuveiro e ducha 

Área de transferência: deve ser prevista área de 
transferência externa ao boxe, de forma a permitir a 
aproximação paralela, devendo estender-se no mínimo 
0,30 m além da parede onde o banco está fixado, sendo 
que o local de transposição da cadeira de rodas para o 
banco deve estar livre de barreiras ou obstáculos. 
Quando houver porta no boxe, esta não deve interferir na 
transferência da cadeira de rodas para o banco e deve 
ser de material resistente a impacto. 
Dimensões minimas: devem ser de 0,90 m por 0,95 m. 
Os boxes devem ser providos de banco articulado ou 
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removível, com cantos arredondados e superfície 
antiderrapante impermeável, ter profundidade mínima de 
0,45 m, altura de 0,46 m do piso acabado e comprimento 
mínimo de 0,70 m. Recomenda-se banco do tipo 
articulado para cima.  
Comandos: o chuveiro deve ser equipado com 
desviador para ducha manual e o controle de fluxo 
(ducha/chuveiro) deve ser na ducha manual. Os registros 
ou misturadores devem ser do tipo alavanca, 
preferencialmente de monocomando, e ser instalados a 
0,45 m da parede de fixação do banco e a uma altura de 
1,00 m do piso acabado. A ducha manual deve estar a 
0,30 m da parede de fixação do banco e a uma altura de 
1,00 m do piso acabado. 
Barras de apoio: verticais, horizontais ou em “L”. 
Na parede de fixação do banco deve ser instalada uma 
barra vertical com altura de 0,75 m do piso acabado e 
comprimento mínimo de 0,70 m, a uma distância de 0,85 
m da parede lateral ao banco. 
Na parede lateral ao banco devem ser instaladas duas 
barras de apoio, uma vertical e outra horizontal ou, 
alternativamente, uma única barra em “L”, obedecendo 
aos seguintes parâmetros: 
a) barra vertical – com comprimento mínimo de 0,70 m, a 
uma altura de 0,75 m do piso acabado e a uma distância 
de 0,45 m da borda frontal do banco; 
b) barra horizontal – com comprimento mínimo de 0,60 
m, a uma altura de 0,75 m do piso acabado e a uma 
distância máxima de 0,20 m da parede de fixação do 
banco;  
c) barra em “L” – em substituição às barras vertical e 
horizontal, com segmentos das barras de 0,70 m de 
comprimento mínimo, a uma altura de 0,75 m do piso 
acabado no segmento horizontal e a uma distância de 
0,45 m da borda frontal do banco no segmento vertical. 
Desnível: admite-se que o piso do boxe para chuveiro 
tenha um desnível máximo de 1,5 cm do restante do 
sanitário. Quando superiores a 0,5 cm e até 1,5 cm, os 
desníveis devem ser tratados como rampa, com 
inclinação máxima de 1:2 (50%). 

Lavatório 

Deve ser prevista área de aproximação de no mínimo de 
0,25m sob o lavatório. 
Os lavatórios devem ser suspensos, sendo que sua 
borda superior deve estar a uma altura de 0,78 m a 0,80 
m do piso acabado e respeitando uma altura livre mínima 
de 0,73 m na sua parte inferior frontal. O sifão e a 
tubulação devem estar situados a no mínimo 0,25 m da 
face externa frontal e ter dispositivo de proteção do tipo 
coluna suspensa ou similar. Não é permitida a utilização 
de colunas até o piso ou gabinetes. Sob o lavatório não 
deve haver elementos com superfícies cortantes ou 
abrasivas. 
As torneiras de lavatórios devem ser acionadas por 
alavanca, sensor eletrônico ou dispositivos equivalentes. 
Quando forem utilizados misturadores, estes devem ser 
preferencialmente de monocomando. 
Devem ser instaladas barras de apoio junto ao lavatório 

 

Acessórios para 
sanitários 

Espelhos 
a) quando o espelho for instalado em posição vertical, a 
altura da borda inferior deve ser de no máximo 0,90m e a 
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 da borda superior de no mínimo 1,80m do piso acabado; 
b) quando o espelho for inclinado em 10 graus em 
relação ao plano vertical, a altura da borda inferior deve 
ser de no máximo 1,10m e a da borda superior de no 
mínimo 1,80m. 
Papeleiras: as papeleiras embutidas ou que avancem 
até 0,10 m em relação à parede devem estar localizadas 
a uma altura de 0,50 m a 0,60 m do piso acabado e a 
distância máxima de 0,15 m da borda frontal da bacia, 
conforme figura 143-a). No caso de papeleiras que por 
suas dimensões não atendam ao anteriormente descrito, 
devem estar alinhadas com a borda frontal da bacia e o 
acesso ao papel deve estar entre 1,00 m e 1,20 m do 
piso acabado. 
Cabide: deve ser instalado cabide junto a lavatórios, 
boxes de chuveiro, bancos de vestiários, trocadores e 
boxes de bacia sanitária, a uma altura entre 0,80 m a 
1,20 m do piso acabado. Recomenda-se que não seja 
instalado atrás de portas e que não crie saliência 
pontiaguda. 
Porta-objetos: deve ser instalado um porta-objetos junto 
aos lavatórios e dentro do boxe de bacia sanitária, a uma 
altura entre 0,80 m e 1,20 m, com profundidade máxima 
de 0,25 m, em local que não interfira nas áreas de 
transferência e manobra e na utilização das barras de 
apoio. 
Puxador horizontal: puxadores horizontais do tipo 
gaveta devem ser instalados junto às dobradiças no lado 
interior das portas, para facilitar o fechamento de portas. 

 
3. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE EM USO - Observação das principais atividades da 

ILPI.  

 

 

 

 

 

 

4. PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

 
- Quando você pensa em uma instituição IDEAL para a moradia de idosos, quais as 

imagens ou ideias vêm à sua cabeça? 

- Quando você pensa NESTA instituição quais as imagens ou ideias vêm à sua 

cabeça? 

 
Respostas (especifique se é funcionário, residente, etc): 
 
Entrevistado 1)  
 
 



 169 

Entrevistado 2) 
 
 
Entrevistado 3) 
 
 
Entrevistado 4) 
 
 

5. PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS, GESTORES E PESQUISADORES SOBRE A ILPI: 

 

- Qual a impressão sobre o espaço? 

 

- Como você se sente em relação ao espaço? 

 

- O espaço parece favorecer à socialização dos idosos ou estimula a segregação? 

 

- As dimensões comodam confortavelmente os usuários, é humanizado, transmite a 

identidade dos residentes? Permite privacidade, territorialidade e configuração do 

espaço pessoal? 

 

- O que pode ser identificado no ambiente construído como inadequado aos idosos? 

 

- Quais os ambientes e o que poderia ser melhorado neles, caso houvesse mais 

recursos? 

 

- Quais as principais dificuldades enfretadas pela instituição? 

 

- Existem diferenças marcantes entre os ambientes? 

 

- Existem atividades para os idosos na rotina da ILPI? Se sim, internas ou externas? 

 

- Os funcionários são capacitados, dirigem atenção aos idosos? 

 

- Percebe-se insatisfação dos residentes? 
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APÊNDICE B 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES EM ILPI PRIVADA 

 

ATIVIDADE INVESTIGADA: ___________________________________________ 

" Quanto ao(s) ambiente(s) onde ocorre(m) a atividade: quais são; a impressão do 

pesquisador quanto a adequação do dimensionamento, da acessibilidade, da 

funcionalidade do espaço e das condições de conforto ambiental (iluminação, 

temperatura, ventilação, ruído); estado de conservação; nível de limpeza; qual(is) 

outra(s) função(ões) do ambiente; se houve, quais foram as reformas realizadas nesse 

ambiente; se houve procupação em seguir as normas (RDC no 283/05 e NBR 9050/04). 

" Quanto aos funcionários envolvidos nesta tarefa: número; atribuições na ILPI; 

quais os deslocamentos que ocorrem; qual a opinião sobre o(s) ambiente(s) em que 

realiza a atividade; se possui queixas em relação à atividade. 

" Quanto aos residentes: número; nível de capacidade funcional (de independência); 

qualidade do desempenho nas tarefas da atividade; opinião sobre o(s) ambiente(s) em 

que realiza a atividade; se possui queixas em relação à atividade. 

" Frequência, duração e horários que a atividade é realizada. 

" Etapas da atividade. 

"  Nível de organização durante a atividade. 

" Os materiais utilizados em cada etapa: quais são, onde ficam guardados. 

" Movimentos repetitivos realizados na atividade. 

" Segurança dos usuários ao realizar a atividade: se está garantida; se não, porque; 

o ambiente construído interfere na segurança de que forma. 

" Deslocamentos realizados durante a atividade: descrição e pertinência durante as 

etapas da atividade. 

" Adequação dos materiais de acabamento (piso, parede, etc) para a atividade 

desenvolvida. 

" Mobiliários envolvidos na atividade: descrição; o estado de conservação; 

pertinência para a atividade. 

" Existência de impedimentos para a capacidade total dos usuários durante o 

desempenho da tarefa. 

"   Oportunidade de socialização durante a atividade. 

" Opinião do usuário que desempenha a tarefa sobre a satisfação com espaço onde a 

atividade é realizada. 

" Pontos positivos e negativos da atividade na opinião dos usuários do espaço e do 

pesquisador. 


