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Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a.  

Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. 

Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem.  

Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos, estes ainda reservam prazeres. 

Sêneca 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A população idosa vem aumentando em todo mundo. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, já são mais de 20.000 pessoas com mais de 100 anos no Brasil. O 

Envelhecimento é um processo cronológico, degenerativo e progressivo que ocorre em todos 

os seres vivos em maiores e menores proporções. Com o avançar da idade, a tendência do 

idoso é permanecer mais tempo na residência. As pessoas envelhecem, mas não as suas 

habitações e formas de morar, que permanecem as mesmas, não considerando as alterações 

funcionais da pessoa idosa. O objetivo desta dissertação é avaliar a capacidade de percepção 

do idoso quanto à relação entre a sua condição física e o ambiente, considerando o seu 

desempenho no desenvolvimento das atividades da vida cotidiana no âmbito doméstico. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa em que a coleta de dados foi feita através da aplicação 

de questionários com os alunos da Universidade Aberta a Terceira Idade (UnATI), da 

Universidade Federal de Pernambuco, inscritos no segundo semestre de 2011, e que utilizou 

questões fechadas e abertas pelas quais se investigou o perfil socioeconômico e cultural e o 

grau de percepção do idoso com relação a sua moradia e equipamentos utilizados no dia a dia. 

A amostra foi composta por 72 indivíduos de 60 a 82 anos. Quase metade dos entrevistados 

admitiu já ter sofrido algum acidente doméstico (42,8%) enquanto 53% afirmam nunca ter 

sofrido acidentes em sua residência. Os ambientes em que se verificou o maior número de 

quedas foram cozinha (41,37%) e banheiro (13,63%). Os entrevistados pontuaram várias 

causas para a ocorrência dos acidentes como falta de atenção (36%), obstáculos no percurso 

(22,7%), presença de animais (9%) e piso escorregadio (22,7%), configurando a queda como 

o acidente mais relatado (87,5%), além da queimadura (12,5%). Os indicadores quantitativos 

analisados apontam para uma porcentagem considerável de acidentes com idosos em sua 

residência (42,8%). Ao mesmo tempo que 95% dos entrevistados consideram ter uma casa 

adequada tanto para as atividades da vida diária, quanto para o conforto ambiental. Esses dois 

indicadores corroboram a hipótese apresentada de que os idosos não percebem a inadequação 

ambiental de suas próprias moradias. Os resultados serviram para a elaboração de 

recomendações ambientais que orientem adequações de projetos e minimizem o risco de 



 

 

quedas em idosos, além da confecção de uma cartilha direcionada ao idoso alertando para os 

riscos de acidentes domésticos. 

Palavras-chave: Percepção do idoso; Quedas em idosos; Envelhecimento; Ergonomia do 

ambiente construído. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The elderly population is increasing worldwide, according to the IBGE 2010 census, 

there are more than 20,000 people over 100 years in Brazil. Aging is a chronological process, 

and progressive degeneration that occurs in all living things into major and minor proportions 

and with advancing age, the tendency of older people is to stay longer in residence. People get 

older, but not their homes and ways of living, it remains the same, not considering the 

functional changes of the elderly.  

The goal of this dissertation is to evaluate the ability of perception of the elderly 

regarding the relationship between physical condition and the environment, considering their 

performance in the development of activities of daily living at home. It is a quantitative 

survey where data collection was done through questionnaires with the students of the Third 

Age Open University (UNATI), Federal University of Pernambuco enrolled in the second half 

of 2011 that used closed and open questions through which investigated about the socio-

economic and cultural development and the degree of perception of the elderly regarding their 

housing and equipment used in day-to-day. The sample consisted of 72 individuals from 60 to 

82 years.  

Almost half of respondents say they have suffered some accident in the home, 

42.8%, while 53% claim they have never had an accident at his residence. The environments 

in which they found the greatest number of falls were the kitchen, 41,37% and the bathroom 

13.63%. Respondents scored several causes for the occurrence of accidents, inattention, 36%, 

obstacles on the course, 22.7%, presence of animals,9%, slippery 22.7%, comprising the 

"fall", 87, 5% as the most reported accidents, and also citing "burn", 12.5%. 

The quantitative analysis point to a considerable percentage of accidents in the 

elderly at home, 42.8%, while 95% of respondents consider to be suitable for your home, both 

with respect to activities of daily living and the environmental comfort . These two indicators 

presented corroborate the hypothesis that older people do not realize the inadequacy of their 

own environmental housing. The results were used to develop recommendations to guide 

environmental adaptations about design and minimize the risk of falls in the elderly, as well 

as making a primer targeted to the elderly warning against the risks of domestic accidents. 



 

 

Keywords: Perception of the Elderly.Falls in the Elderly.Ageing.Built Environment 

Ergonomics. 
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1. INTRODUÇÃO 
Para o idoso, o mais importante é a independência, definida como a 

condição de quem recorre a seus próprios meios para satisfação das suas 
necessidades; ou a habilidade de tomarem conta de si próprios sem estarem 
dependentes dos outros frente às tarefas domésticas e cuidados pessoais, e a 
possibilidade de viverem em suas próprias casas o mais tempo possível. 
(DARÉ, 2006,).  

 

O ambiente construído no qual o idoso está inserido, é um fator fundamental no 

processo de autonomia e independência. Vários elementos contribuem para que permaneçam 

no mesmo ambiente por vários anos. 

Em primeiro lugar, o espaço deve inspirar confiança e segurança. O conhecimento 

dos ambientes em seus pequenos detalhes é um apelo muito forte no sentido de trazer 

tranquilidade interna e identidade. Segundo Proshannsky (1983 apud MACEDO, 2008, p. 

441), identidade de lugar é definida como um subsistema da identidade do eu, cuja função 

consiste em descrever e socializar a pessoa por meio de suas interações com o mundo físico. 

As influências que o meio ambiente exerce sobre o homem têm-se tornado objeto de pesquisa 

em vários campos do conhecimento científico, tendo a psicologia ambiental e a avaliação pós 

ocupacional desempenhado um papel importante de contribuição nessa área. 

O problema que se procura questionar no âmbito dessa pesquisa é que o ambiente 

passa a ser para o idoso seu refúgio incondicional, onde ele se sente seguro e consegue 

administrar bem, exercendo suas atividades rotineiras, em função de sua nova constituição 

física que dificulta o desempenho das tarefas diárias e para as quais ele se adapta. 

Segundo Ferrara (2007), os territórios do espaço são as consequências culturais que o 

caracterizam. Ao superar sua dimensão física ou conceitual, o espaço enfrenta sua 

construtibilidade e, por meio dela, se faz signo que constrói uma história e uma dinâmica. 

O fato inexorável é que com o envelhecimento, as referências materiais tornam-se 

mais fortes, traduzindo-se no apego a artefatos, espaços e memórias que remetem ao passado. 

Lee (1977) explica que a experiência do meio ambiente através da sensação e da 

percepção deixa um resíduo de conhecimentos ou de cognições no sistema nervoso central. 

Muitas de nossas experiências dentro do ambiente físico possuem uma tonalidade afetiva, 
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dando origem a emoções e crenças, sentimentos, atitudes, julgamentos e valores e, 

configurando um campo realmente vasto. 

Os lugares passam a fornecer ao idoso, um sentido de pertencimento e identidade 

onde eles se reconhecem e dominam o espaço. Todas as referências vão se concentrar nesse 

lugar. Este é um dos aspectos que mais contribuem para a resistência a mudanças, obrigando-

os inconscientemente a permanecerem onde se sentem seguros. Estabelecemos fortes ligações 

com os espaços no decorrer da vida, assim, o apego ao lugar se traduz como um importante 

elemento na construção da identidade. 

Com o envelhecimento, os aspectos fisiológicos do nosso organismo sofrem um 

processo de desgaste natural. Darè (2006) observa que para a maioria das pessoas o meio 

ambiente no qual vivemos é acessível e poderá ser utilizado de uma forma natural, mas, em 

diversos momentos da nossa vida, experimentamos dificuldades nos espaços em que vivemos 

e com os produtos que utilizamos. O desgaste natural do envelhecimento dificulta o 

desempenho das tarefas diárias, obrigando os idosos a se relacionarem com um mobiliário que 

já não lhes é satisfatório do ponto de vista físico. Dessa forma, as pessoas vão forçando, no 

dia a dia, uma adaptação que na maioria das vezes trazem lesões percebidas posteriormente. 

Como a mudança ocorre de forma lenta e gradual, ela não é perceptível pelo usuário 

que está habituado a desempenhar aquela tarefa durante vários anos. O indivíduo idoso passa, 

portanto, a agredir a sua constituição física e a aumentar o risco de quedas e lesões na sua vida 

diária. A manutenção da independência é um fator fundamental e prioritário para os idosos, 

consistindo em um dos aspectos mais sérios nas proposições de design voltados a esta parcela 

da população. A relação com o ambiente doméstico pode ser atenuada através do 

conhecimento das características físicas e cognitivas, tornando-o menos hostil e permitindo-

lhes uma melhor qualidade nas atividades da vida diária (AVD). 

Segundo uma pesquisa de revisão literária feita pela autora na última década em 33 

artigos que abordam o tema – 17 nacionais e 16 internacionais –, o foco principal na questão 

de quedas em idosos se dá no aspecto físico e material, com um vasto campo ainda a ser 

trabalhado na matéria da percepção no âmbito do ambiente construído. Na maioria dos artigos 

pesquisados, por meio de avaliações pós-ocupação (APO), procura-se avaliar aspectos 

relativos ao projeto, com ferramentas de pesquisas aplicadas ao usuário e apresentando uma 

abordagem essencialmente física, levando-se em consideração a avaliação do impacto 
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ambiental e observações sobre declínio da aptidão física em decorrência do desgaste natural 

do envelhecimento ou doenças crônicas. Porém, muito pouco se fala sobre os aspectos 

cognitivos desenvolvidos pela vivência ambiental e suas relações perceptivas.  

Segundo Moser (2003), a psicologia ambiental pode analisar, explicar e fornecer 

informações capazes de identificar as condições envolvidas na congruência pessoa-ambiente e 

no bem-estar e, portanto, ajudar a tomada de decisão em questões ambientais. Dessa forma, as 

influências que o meio ambiente exerce sobre o homem têm sido objetos de pesquisa, mas 

como o homem percebe essas influências é um tema que merece estudos mais aprofundados. 

Atualmente, cerca de 19 milhões de pessoas acima de 60 anos vivem no Brasil. 

Número que chegará a mais de 32 milhões até o ano de 2025 (IBGE, 2007). O alargamento do 

topo da pirâmide etária pode ser observado pelo crescimento da participação relativa da 

população com 65 anos ou mais, que era de 4,8% em 1991, passando a 5,9% em 2000 e 

chegando a 7,4% em 2010 (IBGE, 2011). Ainda segundo o Censo 2010, o número de pessoas 

centenárias no Brasil já ultrapassa 17mil. 

Tal fato tem gerado uma preocupação crescente com a qualidade de vida na terceira 

idade, particularmente por meio de ações que contribuam para a melhoria do ambiente 

domiciliar e para a inclusão social do idoso. Acidentes domiciliares resultantes de quedas em 

idosos constituem um dos principais problemas de saúde pública, respondendo por dois 

terços das mortes acidentais nessa faixa etária (PERRACINI, 2010). 

O tema desta pesquisa está centrado na percepção que o idoso tem do seu ambiente 

doméstico e das barreiras arquitetônicas que o compõem e como tais barreiras podem 

influenciar na sua qualidade de vida e segurança. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Geral 

 

Este estudo se propôs a analisar a percepção do idoso quanto à relação entre a sua 

condição física e o ambiente, considerando o seu desempenho no desenvolvimento das 

atividades da vida cotidiana visando a elaboração de recomendações para o ambiente 

doméstico que orientem projetos e adequações e minimizem o risco de quedas em idosos.  

 

1.1.2. Objetivo Específico 

 

Desse objetivo geral desdobram-se os objetivos específicos: 

1. Identificar dados determinantes sobre acidentes domésticos em idosos, 

pontuando fatores de riscos no ambiente residencial; 

2. Compreender a visão dos idosos com relação à sua interação com o ambiente 

doméstico; 

3. Contribuir para a ergonomia do ambiente construído a partir da discussão de 

parâmetros que orientem projetos específicos para a terceira idade. 
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1.2. Hipótese 

 

A questão que se impõe é: será que o idoso consegue perceber se os equipamentos 

com os quais se relaciona no dia a dia satisfazem às suas necessidades, do ponto de vista 

ergonômico, sem prejudicar a sua constituição física ou simplesmente se habitua a conviver e 

se relacionar com os mesmos, sem perceber as suas inadequações, aumentando, assim, 

sobremaneira, os riscos de acidente?  

A hipótese desta pesquisa é que os idosos, de uma maneira geral, não conseguem 

perceber que os equipamentos e mobiliário, que compõem o ambiente, com os quais se 

relacionam no desempenho das tarefas da vida diária não são mais condizentes com as suas 

necessidades físicas. 
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1.3. Justificativa 

 

As quedas constituem um risco inerente a todas as idades. Porém, para os idosos, 

elas assumem um significado mais relevante em virtude da maior possibilidade de levá-los à 

incapacidade, lesões e morte. Seu custo social é muito alto. As alterações relacionadas com o 

envelhecimento associadas a um mobiliário inadequado contribuem para que esse índice seja 

tão elevado. 

 

A etiologia das quedas em idosos é multifatorial, envolvendo fatores 

intrínsecos e extrínsecos. Dentre os fatores intrínsecos, incluem-se o 

declínio da acuidade visual, presbiacusia, instabilidade postural, doença 

cerebrovascular e neurológica, hipotensão postural, problemas de 

mobilidade, uso de medicamentos e alterações cognitivas. Já os fatores 

extrínsecos compreendem os obstáculos ambientais como pisos 

escorregadios, tapetes ou tacos soltos, iluminação inadequada, objetos 

espalhados pelo chão, escadas sem corrimão e animais soltos. (KAY et al, 

1994 apud GONÇALVES, 2006).  

 

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

redução do índice de acidentes domiciliares na terceira idade, a partir de estudos de 

ergonomia que permitam melhorar a adequação do ambiente doméstico à realidade desses 

usuários. 

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

visão do idoso, incluindo a forma como essas pessoas se relacionam com os equipamentos 

domiciliares e com o ambiente à sua volta, como percebem essa relação e de que maneira essa 

relação pode interferir na sua autonomia e mobilidade, pode trazer contribuições importantes 

na idealização de projetos voltados a essa população. 
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1.4. Delimitação da Amostra  

 

O estudo foi realizado com os alunos do campus da Universidade Federal de 

Pernambuco, mais precisamente na Universidade Aberta a Terceira Idade (UnATI/UFPE). 

Regulamentada de acordo com Portaria normativa nº 01 de 17 de janeiro de 2002 (BO. 

UFPE), a UnATI é um subprograma do PROIDOSO e funciona no Centro de Ciências da 

Saúde da UFPE. Os questionários foram aplicados nos meses de novembro e dezembro de 

2011.  

A amostra contemplou indivíduos de ambos os sexos, sem distinção de renda, grau 

de escolaridade ou local de moradia. Foi escolhida a Universidade Aberta a Terceira Idade 

pelo fato de os idosos ali inscritos serem indivíduos ativos e independentes. Foram 

distribuídos 150 questionários, dos quais 72 retornaram como respondidos e válidos. 

Para este estudo foi adotada a definição de pessoa idosa, segundo a Política Nacional 

do Idoso (PNI), Lei nº 8.842/94, em seu art. 2º, definindo como corte etário equivalente ou 

superior a 60 anos (BRASIL, 1998). 
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1.5. Tamanho e Seleção da Amostra 

 

1.5.1 Critérios de Inclusão 

 

• Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, inscritos na UnATI /UFPE no 

segundo semestre de 2011. 

 

1.5.2 Critérios de Exclusão 

 

• Idosos com comprometimento de comunicação e/ou cognição que possa interferir na 

coleta dos dados primários durante a entrevista. 

• Idosos residentes em Instituições de Longa Permanência. 
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1.6. Estrutura do Trabalho 

 

O capítulo 1 consiste na descrição do tema pela formulação do problema de pesquisa, 

contextualizando-o no tempo e no espaço e justificando a relevância da pesquisa, sobretudo 

no que concerne ao problema de quedas em idosos, observadas em função de aspectos 

intrínsecos e extrínsecos ao envelhecimento. Neste capítulo, encontram-se as hipóteses e os 

objetivos geral e específico, a justificativa para a relevância da pesquisa e os critérios 

utilizados para o tamanho e a seleção da amostra.  

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

dissertação. Discorre-se acerca dos temas do Envelhecimento, Ergonomia do Ambiente 

Construído e seus respectivos desdobramentos. O tema Envelhecimento aborda o desgaste do 

corpo humano nos vários sistemas que o compõe e também avalia as questões sobre o 

Envelhecimento Ativo, Análise de Quedas, além de fazer uma breve abordagem da legislação 

existente sobre o tema. Com relação à Ergonomia do Ambiente Construído, os 

desdobramentos acontecem nas áreas da Arquitetura, critérios de Conforto Ambiental, Design 

Universal e Percepção Ambiental. As áreas do conhecimento científico abordadas nestes 

capítulos possibilitam um maior entendimento do universo que compõe o tema do trabalho, 

proporcionando um panorama geral dos aspectos que possuem relação com o problema 

estudado na pesquisa. 

O capítulo 4 trata das estratégias e planejamento da pesquisa de campo e das 

questões metodológicas, abordando também os aspectos éticos envolvidos. Já o capítulo 5 

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

pesquisa. Finalmente, o capítulo 6 consiste nas conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. FATORES HUMANOS DO ENVELHECIMENTO 

 

2.1 Envelhecimento 

 

Em todos os países, a população mais velha está aumentando. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) divide os idosos em três categorias: os pré-idosos (entre 55 e 64 anos); 

os idosos jovens (entre 65 e 69  anos – ou entre 60 e 69 para quem vive na Ásia e na região do 

Pacífico); e os idosos de idade avançada (com mais de 75 ou 80 anos). Estes, com mais de 80 

anos, são e vão continuar sendo, na sua maior parte, do sexo feminino. De acordo com a 

Revisão de 2008 para as Prospecções da População Mundial, das Nações Unidas, a nível 

mundial, se prevê que o número de pessoas com 60 anos de idade ou mais quase triplicará, 

passando de 737 milhões em 2009 para 2 bilhões em 2050. A geração do Baby Boom, nascidas 

entre 1945 e 1965, passou dos quarenta anos. Essa nova conjuntura social provoca discussões 

acerca da necessidade de novas políticas públicas, mais amplas e com leis específicas que 

proporcionem a proteção e o devido cuidado para essa fase da vida. Abaixo, um quadro 

comparativo que exemplifica o prognóstico para a população de idosos no mundo. Fonte: 

Organizações das Nações Unidas. 

Gráfico 1 - Percentual de distribuição da população mundial acima de 60 anos por região, 2006 

e 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Departamento de Assuntos econômicos e Sociais das nações Unidas. 
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Nesse contexto, o Brasil também presencia um momento de envelhecimento 

populacional ocasionado pelo aumento da expectativa de vida e queda da taxa de natalidade, 

com a população da terceira idade se tornando cada vez mais numerosa e exigindo 

consequentemente da sociedade, um novo olhar sobre o envelhecimento.  

 

Gráfico 2 

 

Fonte: Censo Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

 

 

 

Esses índices confirmam o envelhecimento populacional no país, gerando uma 

preocupação crescente com a qualidade de vida na terceira idade, particularmente por meio de 

ações que contribuam para a melhoria do ambiente domiciliar e para a inclusão social do idoso, 
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levando definitivamente a uma perspectiva de mudança de conceitos e posturas na busca de 

uma efetiva adaptação a uma população envelhecida. 

Os idosos do século XXI são mais socialmente e economicamente ativos do que seus 

predecessores. A queda na fecundidade após 1970 e o recuo da idade de entrada na vida ativa, 

devido a uma escolaridade mais longa em virtude da necessidade de especialização cada vez 

mais exigida no mercado de trabalho, aliados aos problemas de financiamento de 

aposentadorias e a necessidade do aumento da renda familiar contribuem para que o idoso passe 

a desempenhar um papel mais significativo na sociedade. Segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS): “Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades para a saúde, a 

participação e a segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

envelhecem” (2002). 

Começa-se a pensar o idoso como um ser atuante e produtivo. A velhice por muitos 

séculos foi esquecida pelas novas gerações. Como lembra Robert Arking (2008), do 

Departamento de Ciências Biológicas e Instituto de Gerontologia da Universidade Estadual de 

Wayne, 

Nossa preferência pelo novo não é apenas devido ao esforço da 
indústria em nos vender o seu último item de consumo. Enquanto crescemos, 
cada um de nós absorve a verdade inegável de que coisas velhas tendem a 
desgastar e quebrar: brinquedos velhos, carros velhos, máquinas velhas e 
pessoas velhas (ARKING, 2008, p. 3). 

 

Felizmente, esse paradigma começa a ser mudado em todo o mundo. A preocupação 

com a qualidade de vida na terceira idade é universal e caminhamos para um envelhecimento 

mais saudável e digno. 

Todavia, acidentes domiciliares em idosos constituem um dos principais problemas 

de saúde pública, configuram como a quinta causa de morte nessa faixa etária e as quedas são 

responsáveis por dois terços destes eventos (Perracini, 2010). As alterações orgânicas 

relacionadas ao envelhecimento atreladas a um ambiente físico e mobiliário inadequados 

contribuem para que esse índice seja tão elevado. De acordo com Arking, o envelhecimento 

 

[...] é um processo degenerativo que se apresenta de duas maneiras 
diferentes. Primeira, o envelhecimento aumenta a probabilidade de que o 
indivíduo morra com o tempo. Segunda, ele diminui a capacidade de o 
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indivíduo resistir aos estresses extrínsecos. O último é comumente 
considerado como a perda do vigor ou da vitalidade [...](ARKING, 2008, 
p. 16). 

Segundo Laville  Volkoff, 

 

De uma maneira geral, o envelhecimento é a inscrição do tempo em 
cada indivíduo. É marcado por transformações biológicas, psicológicas e 
sociais nas idades extremas, mas também durante o período ativo da vida 
ativa .(LAVILLE  e  VOLKOFF apud FALZON, 2007). 

 

Fontaine considera o envelhecimento como “[...] indissociável do fato de que todos os 

organismos vivos são mortais e que o fim natural do processo de senescência é a morte 

[...]”(FONTAINE,2010,p.24).Como descreve Arking (2008), o envelhecimento é um processo 

cronológico, degenerativo e progressivo que ocorre em todos os seres vivos em maiores e 

menores proporções, ainda que fatores ambientais venham a contribuir para acelerar ou retardar 

tal processo. Apesar de um diagnóstico tão cruel, o prognóstico do aumento da expectativa de 

vida começa a mudar o paradigma de que a velhice é o crepúsculo da vida e que o idoso não 

possui mais vitalidade e desempenho intelectual e profissional, ao contrário, assistimos no 

século XXI um retorno dessa população ao mercado de trabalho, à vida social e à 

produtividade. Fontaine, sobre esse assunto, escreve: “A convergência das descobertas 

farmacológicas, da melhoria das condições de vida e da elevação do nível cultural, provocou uma 

verdadeira explosão da quantidade de pessoas idosas competitivas, com boa saúde e felizes em viver” 

(FONTAINE,2010). 

Ainda que os idosos dos dias atuais sejam mais ativos e atuantes, não estão imunes ao 

processo inexorável do envelhecimento, pois o avançar da idade provoca alterações e 

deteriorações em todos os sistemas do corpo humano. 

A Tabela 1 lista as mudanças em medições antropomórficas e nos índices anatômicos 

provavelmente decorrentes do envelhecimento retratando mudanças reais que ocorrem no corpo 

humano e estão totalmente relacionadas com o avanço da idade. 
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Tabela 1: Mudanças Físicas Relacionadas À Idade 

Medidas Mudanças relacionadas à idade 

Peso Aumento até 50 - Diminuição a partir de 60 

Estatura Aumento de 30-34 - Diminuição a partir de 40 

Índice torácico Aumento de 70-74 

Largura relativa do ombro Aumento de 45 a 49 

Largura do tórax Aumento de 50-54 

Altura quando sentado Aumento de 35-39 - Diminuição subsequente 

Circunferência da cabeça Aumento de 35-39 - Diminuição lenta após 54 

Comprimento da cabeça Aumento de 50-54 

Índice cefálico Diminuição a partir de 35anos 

Altura nasal Aumento de 55-59 

Fonte: De Rossman 1977 Litton Educational Publishings. 

 

Para se entender os processos de percepção ambiental que ocorrem durante o 

envelhecimento no âmbito residencial, é necessário que se conheça quais são as principais 

mudanças fisiológicas no ser humano e a partir daí, buscar soluções viáveis para um 

relacionamento seguro e confortável entre o usuário e o ambiente. 
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Arking ressalta: “Acredito que seja importante para pessoas conhecedoras dos aspectos 

sociológicos e psicológicos da gerontologia conhecerem também os aspectos biológicos do 

envelhecimento e as implicações das atuais pesquisas em seu próprio campo” (2008,p.XVI). 

Portanto, serão abordados alguns aspectos fisiológicos importantes do envelhecimento e suas 

consequências na vida diária da pessoa idosa. 

Laville e Volkoff apud Falzon (2007) relembram alguns efeitos do processo de 

declínio sobre as funções fisiológicas e mentais mobilizadas pela atividade do trabalho: 

- Uma diminuição da capacidade de esforço físico intenso e da mobilidade articular. As 

transformações fisiológicas exigem uma desaceleração na carga de trabalho; 

- Fragilização no sistema de equilíbrio do corpo, responsável por grande parte das 

quedas em idosos; 

-Fragilização do sono; 

- Diminuição na velocidade do tratamento da informação; 

-Fragilização da memória imediata e da atenção continuada. 

 

Dessa forma, com o envelhecimento, a aquisição e o tratamento de novas informações 

tornam-se mais lentos. Isso ocorre em todos os aspectos, nas relações entre as pessoas e nas 

relações entre as pessoas e os equipamentos. É importante lembrar que a formação inicial do 

indivíduo é determinante nesse processo pois, desde a escola primária, os indivíduos constroem 

para si mesmos ferramentas cognitivas que facilitarão a aprendizagem ao longo da vida. 

Trazemos da pedagogia alguns fatores facilitadores da convivência do idoso com o seu 

ambiente familiar. São elas: a criação de um ambiente de confiança onde ele se sinta seguro; a 

organização do trabalho em etapas sucessivas, de modo a dominar uma tarefa antes de passar à 

seguinte; a flexibilidade no tempo de execução da tarefa, de modo a fazê-la no tempo certo para 

cada indivíduo. 

Laville e Volkoff apud Falzon (2007) complementam as observações acima, 

observando que alguns desses problemas podem encontrar soluções na concepção dos meios de 

trabalho; ajuda na manutenção, reforço das características físicas das informações ou 

modalidades de sua redundância, lembretes. Outros requerem modificações da organização do 
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trabalho. Interpretando os autores, significa dizer que para todos os problemas e limitações 

existem soluções viáveis que permitem às pessoas com algum nível de dificuldades 

desempenhar  atividades mediante adaptações físicas e organizacionais. A pesquisa refere-se às 

atividades domésticas desempenhadas por idosos autônomos e ativos que desempenham suas 

atividades nas suas residências, portanto, a interface ocorre entre o usuário e o espaço físico e 

ambiental excluindo-se aqui as relações interpessoais. Porém, as limitações são as mesmas e os 

cuidados propostos são semelhantes. 

Nos seres humanos, o envelhecimento das células (senescência) tem início por volta 

dos 30 anos de idade, contudo, os indivíduos envelhecem de formas distintas, como explica 

Fontaine ao afirmar que “[...] Os indivíduos envelhecem de maneiras muito diversas, e a este 

respeito podemos falar de idade biológica, de idade social e de idade psicológica, que podem 

ser muito diferentes da idade cronológica [...]” (FONTAINE, 2010, p. 7). 

A partir dos 30 anos, as células deixam de responder adequadamente aos estímulos 

impostos pelo ambiente. Mais vulnerável, o corpo começa a apresentar os sinais do tempo: a 

pele perde o viço; a vista fica mais fraca; o fôlego, mais curto; os músculos, menos potentes; e o 

cérebro, menos afiado. É importante lembrar que o meio no qual o indivíduo vive tem forte 

influência no desenvolvimento e nas mudanças do organismo. Arking se refere a esse assunto 

ao dizer que: 

Tanto a restrição calórica, como a temperatura ambiente, são 
exemplos de variáveis ambientais restringentes e definidas que causam 
mudanças amplamente disseminadas e parcialmente definidas nos padrões 
de expressão gênica dentro de um organismo e em todos os níveis do 
fenótipo da longevidade expresso pelo organismo afetado. O fenótipo da 
extensão de vida de um organismo ou de uma população é modulado, 
frequentemente de modo significativo, por fatores ambientais (ARKING, 
2008, p. 24). 

 

A teoria do “Soma Descartável”, apresentada na década de 70 pelo biólogo Thomas 

Kirkwood (2005), hoje diretor do Instituto de Envelhecimento e Saúde da Universidade de 

Newcastle, na Inglaterra, consiste na mais aceita entre os pesquisadores do envelhecimento. 

Segundo essa teoria, envelhecemos a partir dos 30 anos porque deixamos de ser interessantes do 

ponto de vista evolucionário, isso porque o soma (nosso corpo com seus tecidos e órgãos), 

começa a perder a função de proteger e carregar os genes das células reprodutivas. É, portanto, 

um processo de seleção natural. A partir dos 25 anos, o organismo começa a perder 1% de sua 
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capacidade funcional a cada ano. Os órgãos sensoriais, por serem o meio pelo qual o nosso 

organismo se relaciona com o mundo exterior, são os primeiros a perceberem as sensações 

decorrentes dessa relação. Na velhice, esses sentidos sofrem profundas alterações, exceto o 

paladar, contribuindo para que ocorram mudanças na percepção do ambiente. A visão, por 

exemplo, como descreve Arking, “[...] Supõe-se que as mudanças na estrutura da proteína do 

cristalino (lente dos olhos, citosistema altamente organizado que se localiza entre a íris e o humor 

vítreo), estão correlacionadas com diminuição da acuidade visual relativa ao envelhecimento [...]” 

(2008, p. 89). 

Uma em cada quatro pessoas com mais de 75 anos sofre de problemas na visão 

impossíveis de correção pelo uso de lentes, como glaucoma e degeneração macular 

(GUIMARÃES, 1997). Essa diminuição na acuidade visual sugere uma maior preocupação 

com relação aos aspectos relacionados ao olhar no ambiente doméstico, como por exemplo, 

no que diz respeito à iluminação. A escolha adequada de luminárias e cores nos ambientes 

possibilita uma eficiência luminosa satisfatória. A tipografia utilizada nos artefatos 

domésticos também é de fundamental importância na relação usuário versus equipamento 

uma vez que o idoso não desfruta mais de todo o seu potencial visual. Ressalta-se também, a 

importância da iluminação natural, de forma que esta possa atuar de maneira correta evitando-

se problemas tanto de insolação quanto de efeitos negativos proveniente de um ambiente com 

pouca iluminação. 

Com relação à audição, sabe-se que a exposição constante ao barulho danifica as 

células ciliares do ouvido interno, responsáveis pelo transporte do som até o cérebro. As 

dificuldades auditivas afetam 70% da população com idade acima dos 75 anos. A resolução  

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 20/94), instituiu a obrigatoriedade do 

uso do Selo Ruído em eletrodomésticos nacionais e importados que produzam ruídos durante 

o seu funcionamento (AUTH e MELLER, 2007, p. 38). Vários são os efeitos negativos da 

poluição sonora, como distúrbios do sono, aumento do batimento cardíaco, falta de 

concentração, perda da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, alergias, distúrbios 

digestivos e estresse. 

A ergonomia do ambiente construído contribui de forma efetiva para tornar o espaço 

confortável em diversos aspectos e a acústica é um fator muito importante para o conforto do 

idoso. Pode-se prover isolamentos acústicos para ruídos externos, devido a alta sensibilidade 
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auditiva dos idosos. Por outro lado, deve-se lembrar de que em virtude das dificuldades 

auditivas dessa população, se faz necessário pensar no devido ajuste de equipamentos 

domésticos que fazem uso de sons, como campainhas de entradas, telefones e 

eletrodomésticos, para que seus sons sejam percebidos pelos usuários. 

A pele, considerada o maior órgão do corpo humano e o mais pesado, 
é o limite entre o nosso corpo e o mundo exterior. Composta por várias 
camadas, sendo a mais externa chamada de epiderme, uma camada epitelial 
especializada que se torna mais fina, seca , enrugada e sujeita a 
infecções,devido à queda na produção das fibras de colágeno e de elastina 
(ARKING,2008,p.163). 

 

A nossa pele, portanto, à medida que vamos envelhecendo, torna-se mais frágil e 

com um menor poder de regeneração quando submetida a cortes, pancadas ou queimaduras 

(ARKING, 2008). Levando-se tal aspecto em consideração, é importante que o idoso esteja 

inserido em um espaço seguro em seu ambiente familiar, livre de barreiras. Além de conviver 

com um mobiliário ajustado, resistente e livre de quinas vivas que favoreçam acidentes. 

As mudanças que ocorrem em nosso sistema esquelético são as mais significativas 

com relação a alterações em nosso estilo de vida. A partir dos 30 anos, o cálcio deixa de ser 

reposto de maneira uniforme, o que faz com que alguns pontos do esqueleto se tornem mais 

frágeis e sujeitos a fraturas. O osso é um tecido dinâmico que está constantemente sendo 

modelado. Duas patologias ósseas, osteoporose e artrite, parecem estar relacionadas ao 

envelhecimento. Segundo Arking: 

A osteoporose definida como sendo a diminuição de massa óssea, sem 
nenhuma mudança na razão química entre minerais e a matriz protéica, não é 
uma entidade de doença separada do envelhecimento, mas sim, uma versão 
mais extrema dos processos normais de perda óssea (ARKING, 2008, p. 
171). 

 

Os efeitos patológicos da osteoporose estão associados com a perda de força e com a 

consequente susceptibilidade a fraturas. Por essa razão, um cuidado no ambiente físico é 

fundamental no sentido de evitar quedas. É necessário, também, o desenvolvimento de um 

mobiliário condizente com as medidas antropométricas dos usuários, respeitando regras de 

ergonomia, como forma de evitar soluções inadequadas. Como por exemplo o uso de bancos 

para o alcance de armários altos.  
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Em qualquer idade, a massa óssea é maior nos homens do que nas mulheres. No 

entanto, a taxa de perda óssea é geralmente mais elevada nas mulheres, imediatamente no 

período posterior à menopausa (ARKING, 2008). A própria remodelação óssea contínua 

aumenta a porosidade do osso, reduzindo a sua força estrutural e tornando-o mais quebradiço 

com o envelhecimento. Ou seja, o osso de uma pessoa idosa, quando submetido à pressão, tem 

mais chance de quebrar com estalo e causar um tipo de fratura com rompimento completo 

(fratura limpa) e com poucas chances de cura.  

Os músculos também sofrem alterações com a idade. A partir dos 35 anos, a 

comunicação entre os músculos e os neurônios motores da medula espinhal tende a enfraquecer 

o que leva à perda de força muscular. É importante considerar os efeitos da gravidade, que 

exerce sobre qualquer corpo uma força que o faz cair em direção ao seu centro. A esse respeito, 

escreve Fontaine: “Todo organismo deve dispor de mecanismos que lhe possibilitem lutar 

contra o efeito da gravidade e desse modo, conservar seu equilíbrio e dirigir sua orientação no 

espaço durante as suas locomoções” (2010,p.29 ) 

O órgão sensorial ligado à função do equilíbrio se encontra no ouvido interno. Trata-se 

de canais que contêm um líquido e cujas paredes são forradas de cílios sensíveis que se 

locomovem em função dos movimentos do corpo. A degeneração das células ciliadas começa a 

partir dos 40 anos, prossegue em ritmo lento até os 70 anos e depois acelera significativamente. 

Decorre daí uma consequência clínica de nome, presbiastasia, caracterizada por dificuldades de 

equilíbrio e riscos de queda acentuados.  

A artrite é uma patologia óssea relacionada à idade que ataca as juntas. De acordo 

com Arking, 

Nossos ossos estão unidos uns aos outros através de nossas juntas, 
cujo funcionamento de deslizamento é possível, devido à elasticidade e à 
força dos tendões e ligamentos, pelo revestimento da cartilagem nas 
superfícies opostas à junta, e pelo fluido sinovial que lubrifica toda essa 
montagem (2008, p.175). 

 

As mudanças relacionadas à idade afetam muito o sistema como um todo. Os tendões 

e ligamentos tornam-se menos elásticos comprometendo a destreza do indivíduo e acarretando 

dificuldades extras em tarefas simples diárias, como abrir uma porta ou uma torneira. Por esse 



 

 32 

motivo, é importante ficar atento aos equipamentos domésticos e utilizar aqueles que tornam 

as atividades domésticas mais fáceis, como por exemplo, maçanetas do tipo alavanca. 

No coração, a única e genuína mudança relacionada à idade observada é o aumento 

em aproximadamente 30% na espessura da parede ventricular esquerda. O acúmulo de placas 

de gordura na parede das artérias leva a seu estreitamento, o que facilita o aparecimento da 

hipertensão. Fator de risco para doenças cardiovasculares, a pressão alta acomete 25% das 

pessoas com mais de 75 anos. 

Uma das patologias cardiovasculares mais graves relacionadas à idade é a 

arteriosclerose. A idade é um fator de risco não reversível para a arteriosclerose. O estresse é 

um fator comprovadamente agravante para a frequência cardíaca, como observa Arking: 

Sob estresse parece haver uma diminuição relacionada à idade na 
freqüência cardíaca máxima atingível, um fator que resulta na falha em 
fornecer sangue oxigenado suficiente aos músculos. Esse efeito pode ser 
responsável pela redução na carga máxima de trabalho com o avanço da 
idade (2008, p. 193). 

 

Outro aspecto importante é o dimensionamento e a organização das circulações, 

quando se leva em consideração a dificuldade de mobilidade dos idosos em virtude do 

desgaste natural da musculatura e do sistema respiratório, além do uso de equipamentos 

auxiliares de mobilidade, como andadores e cadeiras de rodas. 

 

O sistema respiratório está intimamente relacionado com a 
capacidade funcional de outros sistemas, tais como os sistemas 
cardiovascular e muscular e varia em função da altura corporal, porém, 
marcantes efeitos da idade surgem quando o sistema respiratório funciona 
sob estresse. Danos ambientais tais como o fumo, frequentemente aceleram e 
amplificam as diminuições funcionais no sistema respiratório. 
(ARKING,2008,p.193). 

 

O cérebro se atrofia e perde massa com o passar do tempo, porém, muitos indivíduos 

não demonstram nenhum declínio nos testes psicomotores. Contudo, de acordo com Robert 

Arking (2008), tal perda de massa cerebral aparenta ser do tipo que poderia sustentar uma 

série de diferentes efeitos segmentares do envelhecimento nas funções neurológicas e 

psicomotoras. Com o tempo, a maioria dos neurônios tende a se degenerar. A partir dos 40 
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anos, também se reduz o número de sinapses, o que explica a baixa na capacidade de absorver 

novos conhecimentos, na velocidade dos reflexos e na coordenação motora.  

Fontaine observa que, 

O envelhecimento cerebral manifesta-se em todos os níveis 
hierárquicos da organização nervosa, desde o nível molecular, com o 
aparecimento das placas senis, até o nível estrutural, com a rarefação 
dendrítica e a mortalidade neuronal. O rigor do envelhecimento é variável 
entre os indivíduos e entre as áreas cerebrais (2010,p.41). 

 

O cérebro não pode funcionar normalmente sem estímulos sensoriais, por isso é tão 

importante a adoção de cores e texturas que estimulem o cérebro nos ambientes domiciliares. 

Todos os nossos sentidos, exceto o paladar, sofrem mudanças relacionadas à idade que 

alteram nossas percepções da realidade. Segundo Arking (2008), para manter nossas 

capacidades funcionais, devemos adotar meios de proteção e/ou mudanças adaptativas em 

nosso comportamento. Essa afirmação pode ser complementada adotando-se mudanças 

adaptativas no ambiente físico, fazendo com que o ambiente se ajuste ao usuário. 

Uma das funções mais importantes do cérebro é a integração das 
atividades corporais via sistema neuroendócrino-imune. Algumas das 
doenças e patologias degenerativas e deletérias que afetam 
caracteristicamente os idosos podem ter sua origem na perturbação de um 
determinado aspecto desse sistema de comunicação intercelular 
(ARKING,2008,p.224). 

 

Com o passar do tempo, as células de defesa do organismo tornam-se menos 

eficientes. Em alguns casos, podem até ordenar que os anticorpos ataquem o próprio 

organismo. 

Derivado das premissas que as deficiências aumentam com a idade e que a população 

está envelhecendo podemos deduzir que o número de pessoas convivendo com algum tipo de 

deficiência tende a aumentar. (MARTINS, 2008) 

Viu-se que o corpo humano sofre profundas alterações ao longo dos anos, perdendo 

vitalidade e força em diversas áreas. Portanto, mudanças no ambiente físico são extremamente 

necessárias no sentido de adaptar esse espaço residencial às novas configurações fisiológicas 

e antropométricas do corpo, tornando-o confortável e permitindo que o idoso possa 

desempenhar suas atividades domésticas de forma segura. 
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2.2 Envelhecimento Ativo e Qualidade de vida na Velhice 

 

Até 2025, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o Brasil será o sexto país 

do mundo em número de idosos. Essa mudança de paradigma força toda a sociedade a 

repensar a questão da terceira idade de uma forma inclusiva. Como lembra Lima e Sangaleti 

(2010, p. 10), algumas pesquisas apontam como tendência geral a defesa de que os idosos 

participem integralmente e com maior visibilidade da vida social. Essa afirmação evidencia a 

necessidade de os idosos atuarem como protagonistas em todas as esferas da vida social, em 

atividades culturais, universidades, movimentos sociais, campanhas políticas etc. 

A busca pela qualidade de vida na população idosa envolve todas as nações, 

consistindo em um imenso desafio. Esse esforço acontece de forma especial nos países 

pobres, devido à grande dificuldade de implementação de programas voltados a esta parcela 

da população, principalmente na área da saúde. 

O programa do Ministério da Saúde Brasil Saudável, lançado em 2005, envolve uma 

ação nacional com o intuito de criar políticas públicas que visam estimular a população a 

adotar modos de vida saudáveis em todas as etapas da vida, favorecendo a prática de 

atividades físicas. 

Para Néri (2001), o bem-estar psicológico reflete a avaliação pessoal sobre a 

competência comportamental e sobre as condições ambientais. A competência 

comportamental representa a avaliação social e normativa do funcionamento pessoal quanto à 

saúde, à funcionalidade física, à cognição, ao comportamento social e á utilização do tempo. 

As condições ambientais adequadas, que permitam ao idoso desempenhar comportamentos 

biológicos e psicológicos adaptativos têm relação direta com a qualidade de vida na velhice, 

estando relacionadas com o bem-estar percebido. O idoso ativo, funcionalmente autônomo, 

desempenha as atividades da vida diária e pode ele mesmo fazer adaptações para que o 

desempenho dessas tarefas se ajuste a sua condição física. A velhice autônoma e 

independente, cumprindo papéis sociais importantes e com a autoestima elevada, é plena e 

digna. 
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Percebemos que a saúde e a qualidade de vida são fatores diretamente proporcionais. 

Outra questão diz respeito às intervenções que podem ser implantadas de modo a contribuir 

para uma melhor qualidade de vida na terceira idade. A saúde vem a cada dia se tornando 

sinônimo de qualidade de vida, além de um importante elemento da investigação clínica. O 

termo vem sendo usado na distinção de grupos de pacientes e na avaliação de intervenções 

terapêuticas como indicador de variáveis subjetivas que incorporam as percepções dos 

pacientes com relação ao seu bem-estar. A sociedade despertou para o fato de que é mais 

importante viver com qualidade que simplesmente sobreviver, e o mais importante é o 

despertar da consciência de que todos têm esse direito. O conceito de longevidade com 

qualidade de vida surge como meta de políticas públicas, direcionando o foco de programas 

sociais e ações educativas voltadas para o bem-estar assim como para a prevenção de doenças.  

O declínio biológico é o responsável imediato pelo preconceito que associa a velhice 

à sua representação negativa em função de doenças e dificuldades funcionais que surgem com 

o avançar da idade. No entanto, a medicina atual permite ao idoso viver de forma satisfatória 

com limitações e certas doenças. Sabemos que o envelhecimento humano consiste em uma 

experiência diversificada entre os indivíduos, resultado de vários fatores de ordem genética, 

biológica, social, ambiental, psicológica e cultural. Dessa forma, não existe correspondência 

linear entre idade cronológica e biológica. Podemos inferir, portanto, que estímulos externos 

desempenham uma função fundamental para a promoção de uma velhice ativa. 

Néri e Cachioni (1999) afirmam as variações do envelhecimento em função da 

vivência do indivíduo conforme tempos históricos, culturas, classes sociais, histórias pessoais, 

condições educacionais, estilos de vida, gêneros, profissões e etnias, dentre outros. Estes 

autores apontam para a importância de compreender tais processos como acúmulo de fatos 

anteriores em permanente interação com a vida atual e classificam a velhice em três 

categorias distintas: Normal, Ótima e Patológica. 

• A Velhice Normal se caracterizaria por perdas e alterações biológicas, 

psicológicas e sociais, próprias da velhice, mas sem patologias; 

• A Velhice Ótima seria a possibilidade de o indivíduo envelhecer sustentando 

um padrão comparável ao de indivíduos mais jovens;  
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• A Velhice Patológica é aquela em que se verifica a presença de doenças típicas 

da velhice ou do agravamento de doenças pré-existentes. 

Segundo Assis (2005), o envelhecimento é considerado como Primário ou Normal, 

Secundário e Terciário: 

• O Envelhecimento Primário se identifica com as mudanças irreversíveis, 

progressivas e universais, porém não patológicas;  

• O Envelhecimento Secundário seria aquele relacionado às mudanças causadas 

por doenças relacionadas à idade, por fatores intrínsecos e extrínsecos;  

• O Envelhecimento Terciário corresponde ao declínio terminal na velhice 

avançada. 

Os indivíduos que compõem o estudo da presente pesquisa se enquadram na velhice 

Normal, segundo a classificação de Néri e Cachioni (1999), ou na velhice Primária, na 

classificação citada por Assis (2004). 

O engajamento ativo com a vida combinado com a ausência de doença e com a 

manutenção da capacidade funcional, corresponde ao envelhecimento bem-sucedido. Segundo 

Rowe e Kahn (1997), o envelhecimento bem-sucedido consiste na combinação de três 

elementos principais: baixa probabilidade de doença e incapacidade; alta capacidade 

funcional física e cognitiva; engajamento ativo com a vida. 

O conceito de Envelhecimento Ativo adotado pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) nos anos 1990 é definido como “O processo de otimizar oportunidades para a saúde, 

participação e segurança, de modo a realçar a qualidade de vida na medida em que as pessoas 

envelhecem” .As políticas públicas têm grande responsabilidade na otimização dessas 

oportunidades na medida em que detêm os mecanismos de implementação de ações 

intersecionais voltadas a aspectos econômicos, serviços sociais e de saúde. 

Quando se fala em envelhecer ativamente, faz-se referência à participação efetiva e 

contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, além da capacidade 

de fazer parte da força de trabalho. Os aposentados ou os idosos que apresentam alguma 

enfermidade própria da velhice, ou ainda aqueles que convivem com alguma necessidade 

especial, podem continuar a contribuir de forma ativa para com a sua família, sua comunidade 
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e sua nação como cidadãos plenos. O aumento da expectativa de uma vida saudável e da 

qualidade de vida na velhice constituem o objetivo principal do Envelhecimento Ativo. 

A estrutura política para o envelhecimento ativo, segundo a OMS (2002), baseia-se 

nos Princípios das Nações Unidas para Idosos de independência, participação, assistência, 

autorrealização e dignidade. Ela requer ações em três pilares básicos: saúde, participação e 

segurança. 

Figura 1: Os três pilares da política para o envelhecimento ativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Envelhecimento Ativo: Uma Política de Saúde /OMS 2002 

 

• Saúde – com fatores de risco mantidos baixos e fatores de proteção elevados, 

as pessoas desfrutam maior quantidade e maior qualidade de vida, permanecem sadias e 

capazes de cuidar de sua própria vida à medida que envelhecem. 

• Participação - o apoio do mercado de trabalho, do emprego, da educação, das 

políticas sociais e de saúde e dos programas para a participação integral em atividades 

socioeconômicas, culturais e espirituais, conforme seus direitos humanos fundamentais, 

capacidades, necessidades e preferências dos indivíduos que continuam a contribuir para a 

sociedade com atividades remuneradas e não remuneradas enquanto envelhecem. 

• Segurança - as políticas e os programas abordam as necessidades e os direitos 

dos idosos à segurança social, física e financeira, assegurando a proteção, a dignidade, e a 
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assistência aos mais velhos através do auxílio às famílias e às comunidades nos cuidados 

aos mais velhos. 

 

2.3 Análise de Quedas de Idosos em Ambientes Domésticos 
 

Apresenta-se uma breve revisão da literatura sobre o tema no âmbito da comunidade 

científica internacional através de periódicos de relevância. De um modo geral, a incidência 

de quedas aumenta entre os idosos devido a vários fatores físicos, orgânicos, emocionais e 

sociais, acarretando grandes prejuízos à qualidade de vida e aumentando, muitas vezes, a 

chance de institucionalização ou a necessidade da restrição ao leito, o que contribui para a 

piora das condições sociais, emocionais e de saúde dos idosos. Esse é um tema bastante 

recorrente e mostra a preocupação em todo mundo com a qualidade de vida na terceira idade. 

Usou-se como instrumento de pesquisa o portal da  Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), bem como a sua página na Internet, 

que relaciona os periódicos e seus níveis de estratos, além de buscas pelo tema em congressos 

internacionais. Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação 

da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi 

concebido como meio de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do 

aplicativo Coleta de Dados. Nessa página encontra-se uma lista com a classificação de 

periódicos e anais de eventos utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação 

da sua produção. A estratificação se baseia no cruzamento de dados sobre a circulação dos 

veículos de publicação da produção científica (local, nacional e internacional) e a sua 

qualidade (A, B, C) e se insere em uma escala formada por oito estratos (A1, A2, B1 a B5 e 

C). O estrato C tem peso zero. Foram pesquisados exclusivamente os periódicos com 

avaliação A1. 

O Fator de Impacto (FI) é uma medida que reflete o número médio de citações de 

artigos científicos publicados em determinado periódico e é empregado para avaliar a relevância 

de um periódico em sua área. O FI foi criado por Eugene Garfield, fundador do Institute for 

Scientific Information (ISI), hoje parte da Thomson Reuters Corporation. Desde 1972 os FI são 
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calculados anualmente para os periódicos indexados ao ISI e depois publicados no Journal of 

Citation Reports (JCR), também da Thomson Reuters. 

Em termos matemáticos, em um dado ano o FI de um periódico é calculado como o 

número médio de citações dos artigos que foram publicados durante o biênio anterior. O FI é 

calculado dividindo o número total de citações dos artigos publicados nos dois anos anteriores 

pelo número total dos artigos presentes no periódico no mesmo período. O critério de escolha 

dos periódicos partiu, portanto, do nível destes perante a comunidade científica internacional, 

levando-se em consideração o estrato e o fator de impacto a eles vinculados, bem como à área 

de atuação que corresponde às Ciências Sociais Aplicadas e à subárea Arquitetura e 

Urbanismo, Desenho Industrial e Ergonomia. 

Foram encontrados artigos publicados na última década referentes ao tema 

envelhecimento e mais especificamente quedas, percepção e ambiente construído nos 

seguintes periódicos: 

Tabela 2: Periódicos Consultados no Portal Periódicos CAPES 

Periódico Estrato 

Applied Ergonomics 
 

A1 

Architectural Design 
 

A1 

Building and Environment 
 

A1 

International Journal of Industrial Ergonomics 
 

A2 

Design Studies 
 

A1 

 

A pesquisa realizada vem confirmar a tendência atual para a preocupação mundial 

com a população idosa. Observou-se em muitos trabalhos a relação entre tecnologia e 

envelhecimento e a preocupação com a qualidade de vida na terceira idade. Um trabalho na 

Inglaterra aborda o tema a partir do foco dos cuidadores – Running Focus Group with Elderly 

and Disabled Elderly Participants, (BARRET e KIRK, 2000). A tecnologia, sobretudo voltada 

para a área do design e do desenvolvimento de novos produtos que venham a facilitar o 
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desempenho de tarefas realizadas pelo idoso, consistiu em uma preocupação recorrente nos 

artigos selecionados. Dessa forma, o tema Causas e Consequências de Quedas em Idosos e 

sua Relação com a Percepção Ambiental vem sendo debatido na última década na 

comunidade científica no âmbito do desenvolvimento de novas tecnologias de design para a 

terceira idade que minimizem o risco de quedas, centradas nos aspectos materiais e físicos e 

não especificamente na percepção do idoso. 

Os objetivos das pesquisas giraram em torno de índices de quedas, informação sobre 

as capacidades funcionais, mobilidade, habilidades e limitações para realizar determinadas 

tarefas em função das alterações das características biomecânicas, fisiológicas, psicológicas e 

mentais e, principalmente, melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas. Essa última 

preocupação por ser notada em todos os artigos. Em um dos artigos – Falls and their 

consequences among elderly Norwegians living at home (Astrid Bergland, Anne Marie 

Pettersen, Knut Laake, Noruega, 2000) –, é relatado o índice de 24,1% de quedas nos últimos 

seis meses. 

O observado é que 90% destes artigos pesquisados abordam questões técnicas e 

fisiológicas, não existindo uma preocupação maior com o aspecto cognitivo do 

envelhecimento, que investigue o problema da percepção dos idosos dentro do ambiente 

construído, através de uma análise ergonômica. Esse campo da ciência merece, pois, um 

estudo mais aprofundado que interligue as disciplinas Ergonomia e Percepção. Dessa forma, 

essa questão da percepção dos idosos na relação com o ambiente construído parece não estar 

ainda bem-resolvida, demandando uma atenção maior e mais específica. 

Os principais fatores indicados como causas de quedas em idosos, de acordo com os 

artigos publicados em revistas científicas na última década como descrito acima, são: 

Iluminação inadequada; uso de tapetes; fios de telefones ou eletrodomésticos; tacos ou pisos 

soltos; degraus mal dimensionados; falta de apoio para as mãos; piso escorregadio; piso 

irregular; má localização dos móveis; má localização dos objetos; móveis em excesso; 

presença de animais domésticos pela casa; problemas com o autocuidado, como calçar sapatos 

com sola lisa, lavar o piso da sala descalço; distúrbios visuais; fraqueza muscular; problemas 

de equilíbrio; uso de remédios. E os principais riscos são: usar o banheiro à noite; tomar 

banho e vestir-se sem apoios; sofrer fraturas espontâneas de vértebras nos movimentos de 
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curvatura e de rotação; sofrer quedas; sofrer queimaduras na água quente do banho ou na 

cozinha; colisão em razão da percepção reduzida; uso de bancos para acessar armários altos. 

 

2.4 Dados Sobre Acidentes Domésticos 
 

De acordo com o Ministério da Saúde, a cada ano o Sistema Único de Saúde (SUS) 

tem gastos crescentes com tratamentos de fraturas em pessoas idosas. Em 2009, foram R$ 

57,61 milhões com internações (até outubro) e R$ 24,77 milhões com medicamentos para 

tratamento da osteoporose. Em 2006, foram R$ 49 milhões e R$ 20 milhões, respectivamente. 

A quantidade de internações aumenta a cada ano e as mulheres são as mais atingidas. Entre 

elas, foram 20.778 mil internações em 2009, e entre eles, 10.020 mil (dados até outubro). Por 

causa da osteoporose, elas ficam mais vulneráveis às fraturas. Os homens caem, mas não 

fraturam tanto quanto as mulheres. Em 2001, esses números eram bem menores, 15 mil 

internações do sexo feminino e sete mil do sexo masculino. 

Estatísticas do Sistema Único de Saúde revelam ainda que um terço dos 

atendimentos por lesões traumáticas nos hospitais do país ocorre com pessoas acima dos 60 

anos. É importante observar que 75% dessas lesões acontecem dentro de casa e 34% dessas 

quedas provocam algum tipo de fratura. A maior parte desses acidentes (46%) acontece no 

trajeto entre o banheiro e o quarto, principalmente à noite. Considerando que a recuperação do 

idoso é mais difícil, e durante a convalescença ele fica sujeito a desenvolver doenças 

pulmonares e problemas nas articulações, esse é um problema de saúde pública. De acordo 

com o SUS, em 2005, foram 1.304 óbitos por fraturas de fêmur. E, em 2009, esse número 

subiu para 1.478. 

  A probabilidade de queda aumenta com o avançar da idade. Aproximadamente 

30,0% das pessoas de 65 anos ou mais caem pelo menos uma vez por ano (PERRACINI, 

2002). Estima-se que 30,0% dos idosos que caem apresentam idade entre 60 e 65 anos e 

40,0% encontram-se entre 80 e 85 anos de idade (GUCCIONE, 2000). 

Em uma pesquisa realizada no período de dezembro de 2005 a maio de 2006, com 

259 indivíduos acima de sessenta anos, as autoras Dilvane Rita Drech, Dalva Maria Pomatti e 

Marlene Doring constataram que a prevalência de acidentes domésticos no período entre os 
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idosos estudados foi de 15,4%, sendo a queda o mais citado pelos entrevistados. Os idosos 

relataram que a maioria dos acidentes ocorreu em escadas, banheiros e cozinhas e as 

principais lesões foram contusão, entorse e fratura. 

Conforme o Núcleo de Estudos de Direitos Humanos e Saúde (2004), a principal 

causa de fratura de quadril em idosos é a queda. Desses, 30% morrem no primeiro ano pós-

fratura e os demais ficam incapazes de executar as atividades diárias, prejudicando sua 

qualidade de vida e aumentando sobremaneira os cuidados que a família lhes deve dispensar 

(DRECH et al, 2009). Interessante observar que o Censo 2010 do IBGE vem ratificar o maior 

índice da população feminina sobre a masculina, só perdendo para a masculina até os quatorze 

anos de idade, como ilustra o gráfico Nº 1. Esse dado também se reflete em muitas pesquisas 

estudadas. 

Gráfico 3 – População Homens x Mulheres- faixa Etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE Censo demográfico 2010 
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2.5 Breve Abordagem da Legislação Pertinente à Terceira Idade 

 

As questões da acessibilidade se tornaram mais visíveis no Brasil, a partir da década 

de 1980, por força de movimentos organizados de pessoas com deficiência, como lembra 

Gildo Magalhães dos Santos (2003). A Constituição federal de 1988 é fundamentada no 

respeito aos Direitos Humanos, que de acordo com o seu preâmbulo caracteriza o Brasil como 

um Estado Democrático. 

Art.1º A república Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I. A soberania; 

II. A cidadania; 

III. A dignidade da pessoa humana; 

IV. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V. O pluralismo político.  

Ainda na década de 80, surge a primeira versão da Norma ABNT NBR 9.050 – ABNT 

(2004). Em 1991, surge a primeira revisão da Norma com a conclusão em 1994, introduzindo 

novos conceitos ao projeto maior com a inclusão de flexibilidade quanto às áreas mínimas 

necessárias para utilização dos espaços, lembra Prado (2011). Martins (2008) argumenta que a 

norma deve se constituir num veículo de referência à garantia da qualidade ambiental, 

assegurar ao indivíduo o direito de ir e vir e o direito de usufruir de espaços condizentes com 

as atividades que ali serão desenvolvidas, além de interceder no sentido de evitar a ocorrência 

de procedimentos ou condições que atuem causando constrangimentos ao equilíbrio físico e 

psicológico dos usuários. 

No início do ano 2000, iniciaram-se os estudos para a segunda revisão da Norma, 

que teve seu texto concluído e publicado em 2004. Nessa nova versão, incorporaram-se novas 

tecnologias, produtos e indicadores técnicos, reforçando-se o conceito de desenho universal 

nela contido. A partir desse texto, a exigência de acessibilidade se aplica nas residências 

coletivas e/ou públicas excetuando-se as residências ou unidades autônomas, quando não 

financiadas com verba pública. 

Da década de oitenta aos dias de hoje, uma série de leis, decretos e normas foram 

promulgados buscando assegurar a cidadania, a igualdade de direitos e oportunidades da 
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pessoa com deficiência e dos idosos. A lei Federal nº 8.842 de 04 de janeiro de 1994 dispõe 

sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso. No capítulo IV, 

artigo 10 inciso V, define a competência dos órgãos e entidades públicos na área de habitação 

e urbanismo. 

b) incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria 
de condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu 
estado físico e sua independência de locomoção; 

c) elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à 
habitação popular; 

d) diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. (BRASIL, 1994) 

 

A preocupação com a população idosa vem expressa na referida lei, no momento que 

define a inclusão de formas de melhoria de habitabilidade incluindo o mecanismo da 

adaptação, diminuindo barreiras arquitetônicas e urbanas. O Plano de Ação Internacional para 

o Envelhecimento, fruto da II Assembleia sobre o envelhecimento realizada pela Organização 

das Nações Unidas em abril de 2002, na cidade de Madrid – Espanha, é um importante 

referencial para o direcionamento das ações da política sobre questões da independência e a 

participação, dos cuidados, da autorrealização e da dignidade dos idosos (Prado, 2011). Como 

signatário, o Brasil tem o compromisso de aplicá-lo. Deste documento, destacam-se as 

seguintes deliberações: 

• Promover habitações adequadas aos idosos; 

• Garantir a facilidade de acesso aos edifícios e espaços públicos; 

• Cuidar para que nos novos espaços não haja obstáculos à mobilidade e ao 

acesso; 

• Desenhar alojamentos e espaços públicos multigeracionais; 

• Promover desenho de veículos que considerem as necessidades das pessoas 

com idade e das com deficiências.  

Aprovado em 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de 1° de 

outubro de 2003, é um instrumento jurídico que ampara a pessoa idosa nos mais diferentes 

aspectos da vida cotidiana. O Estatuto enfatiza a obrigação da família e assegura, pela ação do 

poder público, o direito à saúde, alimentação, cultura, esporte, trabalho, cidadania, liberdade, 
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dignidade, respeito e convivência familiar, ampliando os direitos dos cidadãos com idade 

acima de 60 anos, instituindo penas severas para o desrespeito e/ou abandono das pessoas 

idosas.  

A principal função do Estatuto consiste em fortalecer o controle do poder público em 

relação ao tratamento digno de pessoas idosas, transformando-as em sujeitos com participação 

ativa na sociedade como cidadãos efetivos. Em seu artigo 8º, do capítulo I, do Direito `a Vida, 

o Estatuto afirma que “O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um 

direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente”. No artigo 9º, coloca que “É 

obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de 

dignidade”. 

No Capítulo nono, o Estatuto faz referência à habitação: 

        Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da 

família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, 
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. 

        § 1
o
 A assistência integral na modalidade de entidade de 

longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo 
familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou 
da família. 

        § 2
o
 Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica 

obrigada a manter identificação externa visível, sob pena de interdição, 
além de atender toda a legislação pertinente. 

        § 3
o
 As instituições que abrigarem idosos são obrigadas a 

manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem 
como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às 
normas sanitárias e com estas condizentes, sob as penas da lei. 

        Art. 38. Nos programas habitacionais, públicos ou 

subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição 
de imóvel para moradia própria, observando o seguinte: 

        I – reserva de 3% (três por cento) das unidades residenciais 

para atendimento aos idosos; 

        II – implantação de equipamentos urbanos comunitários 

voltados ao idoso; 

        III – eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, 

para garantia de acessibilidade ao idoso; 

        IV – critérios de financiamento compatíveis com os 

rendimentos de aposentadoria e pensão. 
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O capítulo se preocupa sobremaneira com a moradia em instituições de longa 

permanência ou programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos. O 

inciso terceiro do artigo 38 se refere à eliminação de barreiras arquitetônicas e garantia de 

acessibilidade. O parágrafo terceiro do artigo 37 coloca que as instituições que abrigarem 

idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as necessidades deles. 

A lei não se refere às habitações que não são mantidas pelo poder público, pois estas 

não configuram instituições, mas moradias particulares. Porém, tais moradias também devem 

seguir padrões rígidos de segurança com eliminação de barreiras e garantia de acessibilidade. 

Apesar de, o idoso encontrar-se bem-aparado pela lei, no Brasil, a situação dessa população, 

na prática, é lamentável, pelo simples fato do não cumprimento de tais instrumentos jurídicos 

de forma devida e efetiva. 

 

2.6. Discussão e Contribuições Para a Pesquisa 

 

O processo do envelhecimento envolve múltiplas dimensões, e é um processo 

universal, progressivo e gradual. Trata-se de uma experiência que varia de indivíduo para 

indivíduo, onde estão envolvidos uma série de fatores de ordem genética, biológica, social, 

ambiental, psicológica e cultural. Dessa constatação sugere-se a classificação de idosos em 

diferentes grupos de riscos (VERAS, 2003). 

Classificados em grupos diferenciados, facilita o cuidado na forma adequada a cada 

necessidade. Um olhar mais cuidadoso em fatores de risco como depressão ou antecedentes 

de fraqueza muscular podem contribuir na prevenção da ocorrência de quedas em idosos. As 

quedas nesta fase da vida trazem consequências físicas e psicológicas, muitas vezes 

restringindo as atividades diárias (FREITAS et al, 2006). 

As quedas constituem importante causa de mortalidade, morbidade e incapacidade 

entre a população idosa. Elas frequentemente ocorrem como um somatório de fatores de risco, 

intrínsecos e extrínsecos, sendo difícil restringir um evento de queda a um único fator de risco 

ou a um agente causal. O equilíbrio humano é uma tarefa motora complexa e a sua 

manutenção é essencial para a realização das tarefas cotidianas. O processo do 

envelhecimento e as doenças crônicas que acometem os idosos geram distúrbios de equilíbrio, 
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elevando o risco de quedas. A pesquisa realizada por Ganança et al, no âmbito da literatura 

científica, não detectou estudos sobre as circunstâncias e consequências de quedas em idosos 

com vestibulopatia crônica (distúrbios do equilíbrio). A identificação destas características 

pode direcionar estratégias de prevenção específicas para reduzir a ocorrência de quedas e 

suas complicações. 

Apesar do desgaste físico no corpo humano, evidenciado com o envelhecimento, 

como visto no item 2.1, o declínio fisiológico na velhice não determina inevitavelmente 

doença e incapacidade. O processo do envelhecimento é visto hoje como normal e dinâmico e 

não como uma doença. Segundo Assis (2004), a manutenção da saúde e autonomia na velhice 

identificada como boa qualidade de vida física, mental e social é o horizonte desejável para se 

observar o potencial de realização e desenvolvimento nesta fase da vida. Envelhecimento 

bem-sucedido é mais que ausência de doença e manutenção da capacidade funcional, ambas 

são importantes, mas é a sua combinação com o engajamento ativo com a vida que melhor 

representaria o conceito, capacidades cognitivas e físicas são potenciais para atividade, pois 

dizem o que uma pessoa pode fazer e não o que ela faz. 

É importante para a presente pesquisa entender como acontece o processo de 

envelhecimento no corpo humano, quais sistemas são mais atingidos com este processo e 

como as pessoas administram psicologicamente essa questão, de forma a pensar em 

alternativas para os pontos críticos, ou seja, onde existe uma maior tendência de acidentes ou 

lesões, tanto no nível externo, ambiente, quanto no nível interno, organismo físico. 

No aspecto cognitivo, é importante avaliar como o envelhecimento pode influenciar 

os níveis de percepção do indivíduo, como ele psicologicamente reage a mudanças verificadas 

em seu corpo e como administra as tarefas da vida diária no âmbito deste processo. A 

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

pessoa. 
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3. ERGONOMIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO 

3.1 Ergonomia 
 

Segundo a Associação Internacional de Ergonomia (IEA), Ergonomia (ou Fatores 

Humanos) é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre os 

seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios, dados e 

métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. 

Esta definição foi adotada oficialmente em 2002. A função do ergonomista consiste em 

contribuir para o planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, 

ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e 

limitações das pessoas.  

A ergonomia do ambiente construído tem como objeto de estudo a relação entre as 

interações do homem com o espaço modificado, e sua adequação a partir de técnicas e 

métodos do design universal, acessibilidade, arquitetura, desenho urbano, entre outros 

(SOARES e MARTINS, 2000).  

Em um ambiente físico, vários fatores contribuem para um estado de segurança ou 

insegurança para o indivíduo que o habita. Aspectos prejudiciais ao indivíduo podem estar 

presentes no ambiente ou nas posturas desenvolvidas na execução das tarefas. A ergonomia 

aborda vários fatores, como posturas, movimentos corporais, adequações ambientais, 

percepção, cargos e tarefas. Todos esses fatores adequadamente conjugados contribuem para 

um planejamento de um ambiente seguro, saudável, confortável e para o desenvolvimento de 

tarefas que não venham a comprometer o corpo físico de modo que o resultado seja eficiente e 

produtivo. 

A ergonomia trabalha em conjunto com outras áreas do conhecimento, 

desenvolvendo um trabalho interdisciplinar, como a antropometria, a biomecânica, a 

fisiologia, a psicologia e a arquitetura, entre outras. De acordo com os princípios 

ergonômicos, os equipamentos, sistemas e tarefas devem ser projetados para uso coletivo e os 

projetos devem atender 95% da população, restando 5% os quais devem ser atendidos por 

meio de projetos específicos (IIDA,1997, p. 16). A postura e o movimento têm importantes 

papéis na ergonomia, pois são determinados pela tarefa e pelos postos de trabalho. Estes dois 
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fatores são extremamente importantes na velhice, pois tanto a postura quanto o movimento 

sofrem profundas alterações com o avançar da idade e, portanto, vão influenciar sobremaneira 

o desempenho de atividades. Ilda escreve: 

Para realizar uma postura ou um movimento, são acionados diversos 
músculos, ligamentos e articulações do corpo. Os músculos fornecem a força 
necessária para o corpo adotar uma postura ou realizar um movimento. Os 
ligamentos desempenham uma função auxiliar, enquanto as articulações 
permitem um deslocamento de parte do corpo em relação às outras. Posturas 
ou movimentos inadequados produzem tensões mecânicas nos músculos, 
ligamentos e articulações, resultando em dores no pescoço, costas, ombros, 
punhos e outras partes do sistema músculo esquelético. [...] Alguns 
movimentos, além de produzirem tensões mecânicas nos músculos e 
articulações, apresentam um gasto energético que exige muito dos músculos, 
coração e pulmões (1997, p. 17). 

 

De acordo com a biomecânica, os pesos devem ser mantidos o mais próximo 

possível do corpo (IIDA, 1997, p. 18), pois quanto mais o peso estiver afastado, mais os 

braços serão tensionados e o corpo penderá para frente, as articulações (cotovelo, ombro e 

costas) serão mais exigidas e aumentarão as tensões sobre elas e os respectivos músculos. A 

tensão nas costas aumenta à medida que o peso se afasta do corpo. Em se tratando de uma 

pessoa idosa, isso é ainda mais preocupante e perigoso, pois a capacidade de sobrecarga e 

força diminui na velhice. Longos períodos com o corpo inclinado para frente devem ser 

evitados, pois nessa posição há contração dos músculos e dos ligamentos das costas 

provocando uma tensão maior na parte inferior do tronco e o surgimento de dores. A 

inclinação da cabeça para frente tensiona os músculos do pescoço provocando dores na nuca e 

nos ombros. Torções de tronco também devem ser evitadas, pois causam tensões indesejáveis 

nas vértebras. Os discos elásticos que existem entre as vértebras são tensionados e as 

articulações e músculos que existem nos dois lados da coluna vertebral são submetidos a 

cargas assimétricas prejudiciais. Na velhice, esses discos elásticos encontram-se desgastados, 

aumentando ainda mais o risco de dores (IIDA, 1997, p. 19). 

A antropometria é um ramo do conhecimento muito importante para a ergonomia. O 

estudo antropométrico na velhice deve estar atrelado aos aspectos fisiológicos decorrentes do 

envelhecimento. O simples ato de sentar requer um cuidado especial nessa fase da vida, 

devendo a altura dos assentos respeitar as dificuldades e limitações de cada indivíduo e evitar 

que este tenha de desempenhar mais força do que o seu organismo suporta. Quando a 
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ergonomia se volta às limitações da pessoa idosa, na sua maioria, infelizmente, ainda falamos 

em uma ergonomia de correção. Ainda existe uma grande resistência em se pensar acerca de 

uma ergonomia de concepção voltada às limitações inerentes à terceira idade. De uma forma 

geral, a sociedade encara o envelhecimento como o fim da fase produtiva, e não lhe 

reservando a atenção merecida, esquece que a serenidade de pensamentos, a sabedoria e o 

discernimento vindos com a idade garantem às pessoas grande valor corporativo. 

A ergonomia de correção adapta os espaços já construídos à usabilidade do idoso 

(Volpi, 1990), em vez de pensar uma ergonomia de concepção em que os espaços já são 

planejados objetivando uma lógica específica, nesse caso a da idade avançada, considerando-

se ainda que essa necessidade de adaptação não é percebida de forma clara até mesmo por 

parte dos próprios usuários idosos que terminam se adaptando aos espaços construídos. 

Segundo Christian Martin “O processo de concepção não é um ato solitário. O projetista não é um 

gênio ao sabor dos caprichos de sua imaginação, nem tampouco um sujeito isolado. A concepção é 

fruto do trabalho coletivo de um conjunto de atores” (2007, p. 358). 

Dentre esses atores, estão o arquiteto, o usuário, o empreendedor, os aspectos 

geradores e condicionantes do projeto e o programa requerido. Todos eles influenciam no 

produto final da concepção do projeto. A ergonomia começa a atuar fortemente na arquitetura 

pelo direcionamento da concepção do projeto para uma solução que vise equacionar os 

problemas advindos do desempenho de atividades. Martin escreve: 

O objetivo aqui é identificar os desafios da ergonomia relacionados ao 
andamento dos projetos e assinalar os momentos estratégicos na condução 
do projeto arquitetônico em que certos dados fornecidos pelo ergonomista 
poderão ser integrados da maneira mais pertinente...O desafio da introdução 
da ergonomia na concepção arquitetônica é sobretudo evitar que meios de 
trabalho sejam implantados a partir de representações errôneas da atividade, 
ou simplesmente de representações baseadas no existente e sua reprodução, 
que não são,necessariamente desejáveis (2007, p. 363). 

 

O idoso que tem autonomia e desempenha atividades domésticas em sua residência 

utiliza equipamentos e mobiliários que não foram planejados para sua constituição física mais 

frágil. O papel do ergonomista é fundamental no sentido de proporcionar um ambiente viável 

de trabalho e vivência do ponto de vista do conforto ambiental, bem como do desempenho de 

atividades domésticas com segurança e conforto. A reprodução de representações errôneas 

baseadas no existente força o idoso a se adaptar. Os ergonomistas têm a condição de avaliar 
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como os espaços de trabalho previstos determinarão as atividades dos futuros usuários, 

identificando prováveis dificuldades e propondo soluções adequadas. Mais uma vez, a 

prevenção torna-se a melhor política para a qualidade de vida. Essa atenção com o 

envelhecimento conduz à concepção de meios de trabalho que respeitam a diversidade entre 

os indivíduos, seus estados funcionais e seu passado. 

O trabalho, qualquer que seja, deve privilegiar o homem, colocando-o no centro das 

atenções. Porém, as existências são individuais e se faz necessário escutar as necessidades do 

indivíduo, ator da tarefa, em vez de imaginar por ele. Só o indivíduo sabe exemplificar 

corretamente suas verdadeiras necessidades O espaço precisa ser prazeroso, confortável, 

seguro e alegre para que possa contribuir com o equilíbrio comportamental do homem na 

medida do usuário que o habita. 

A Ergonomia do Ambiente Construído, também conhecida como Ergonomia 

Ambiental, é um ramo da Ergonomia voltado para o estudo das relações do homem com o 

ambiente, levando-se em conta aspectos sociais, psicológicos, culturais e organizacionais. 

Uma análise ergonômica de um projeto é conjugar condicionantes físicos, cognitivos, 

antropométricos, psicossociais e culturais, objetivando identificar variáveis não atendidas e/ou 

necessárias no produto proposto. Desenvolver esse olhar crítico minucioso é acima de tudo 

entender que o produto do fazer projetual destina-se a abrigar o homem, que com toda sua 

bagagem vivencial representa o personagem central do ato de habitar, em sua significação 

mais ampla (VILLAROUCO, 2004). 

Dessa forma, três fatores na avaliação de ambientes são de extremada importância: 

os aspectos técnicos e materiais, os organizacionais e os psicológicos. Portanto, se faz 

necessária uma abordagem interdisciplinar que reúna as áreas de ergonomia, arquitetura e 

psicologia ambiental na investigação projetual de ambientes e comportamentos neles 

inseridos.  

As pesquisas sobre o ambiente construído levam em consideração a relação entre o 

comportamento humano e o espaço, e vêm abordando a relação entre ambiente e 

comportamento humano sob a influência das pesquisas de percepção urbana,(YARD; 

LYNCH; LOWENTAL, 1961) e Avaliação Pós-Ocupação (WOLFGANG et al, 1966). A 

Avaliação Pós-Ocupação, segundo Ornstein (2010), ocupa-se de fazer avaliações 

comportamentais e técnicas utilizando equipamentos de medições dos aspectos físicos dos 
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ambientes, como decibelímetros, termômetros e luxímetros, assim como técnicas de 

observação, aplicação de questionários, entrevistas e mapas mentais. As pesquisas que 

abordam a percepção ambiental, baseiam-se principalmente em mapas cognitivos que são 

desenvolvidos a partir de técnicas diferenciadas de investigação. 

 

3.2 Arquitetura 

 

A partir da primeira metade do século XX, as concepções arquitetônicas sofreram 

mudanças no Brasil, pois a abolição da escravatura em 1888 e o surgimento de instalações 

hidráulicas obrigaram aos arquitetos a repensarem as disposições dos cômodos e dimensões 

de equipamentos. A água não vinha mais em baldes nas costas de escravos, exigindo assim 

um vão de porta condizente com a atividade, para citar um exemplo. Como não havia mais 

escravos, se tornou necessária uma mudança de hábitos domésticos e consequentemente uma 

nova configuração de habitação, distâncias, excesso de cômodos, dimensão de cômodos, pés-

direitos, altura de peitoris, espaços perdidos. Jorge Boueri escreve: 

“Como é de se notar, o corpo humano é usado como unidade de 
medida e de referência da escala e proporção da edificação, e o 
conhecimento das suas dimensões e da sua mecânica de articulação é 
imprescindível ao projeto arquitetônico, que procura a melhor relação entre o 
edifício e aquele que fará uso do espaço edificado” (2008, p. 9). 

 

Sabe-se que a mecânica de articulação da pessoa idosa sofre alterações por vezes 

marcantes, bem como a sua mobilidade. Existe um silêncio na história da arquitetura com 

relação ao idoso que só agora começa a ser despertado. A arquitetura de uma forma geral não 

é pensada para o usuário idoso, bem como para a pessoa com deficiência. Preocupações que 

só no final do século XX e início do XXI começam a ser questionadas quando se debatem 

soluções voltadas a um design universal, acessível a todas as pessoas. O arquiteto deve, 

portanto, conhecer as exigências físicas, fisiológicas, psicológicas e culturais do usuário para 

o qual ele está construindo, estabelecendo as relações de espaço, atividades e comportamento 

das pessoas que irão habitar esse espaço. 
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Com o envelhecimento, as pessoas costumam fazer de suas residências o local em 

que passam a maior parte do tempo, pois, em sua maioria, já se desligaram do trabalho. 

Okamoto escreve: “O espaço deveria favorecer o comportamento harmonioso do homem, mais do 

que apenas atender às suas necessidades básicas, como repousar, trabalhar, reproduzir-se, divertir-se e 

relaxar” (2002, p. 8). 

Para que o espaço favoreça o comportamento harmonioso do homem, é preciso que 

lhe seja prazeroso, confortável, seguro e alegre na medida do usuário que o habita. No nosso 

caso, trata-se de um usuário que possui uma história de vida, uma bagagem afetiva, costumes 

e crenças arraigadas. Dessa forma, a adaptação do espaço tem de levar em conta as novas 

necessidades físicas e os antigos hábitos e costumes. 

Como defende Okamoto (2002), o objetivo da arquitetura, mais do que a construção 

de abrigo para as necessidades básicas e utilitárias do homem, é a de atender as suas 

aspirações, e estas também mudam com a idade. O ato de projetar uma moradia tem relação 

direta com a qualidade de vida e cada fase da vida exige um novo olhar sobre o espaço 

construído, desde o recém-nascido até o idoso. O arquiteto tem o dever de procurar atender a 

permanente necessidade de uma interação afetiva do homem com o meio ambiente, como diz 

Okamoto, “[...] favorecendo seu crescimento pessoal, a harmonia do relacionamento social e, acima 

de tudo, aumentando a qualidade de vida” (2002,p.11). 

A casa deve ser um aliado do morador no sentido de ajuda-lo a desenvolver suas 

atividades de forma prazerosa e segura. O usuário deveria estar à frente nas prioridades do 

programa de um projeto, mas, infelizmente, ocupa as últimas posições, perdendo para a 

especulação imobiliária, o lucro mais fácil e o ego do arquiteto que transforma o seu projeto 

de morar no “palco da imagem expressiva de seus valores objetivos” (Okamoto, 2002 p. 12). 

Disciplinas como psicologia cognitiva do comportamento, percepção ambiental e ergonomia 

voltadas ao comportamento humano são fundamentais no currículo dos cursos de arquitetura. 

As medidas do corpo humano seguem uma regra geral dentro de uma variância 

definida, fixando as medidas do mobiliário dentro de um parâmetro previamente estabelecido. 

Esse mobiliário não pode ser reduzido em suas medidas, pois têm de comportar as dimensões 

antropométricas humanas. Em contrapartida, os espaços construídos são cada vez menores em 

virtude da especulação imobiliária, corroborados pelas leis urbanas que permitem espaços 

mínimos. O que ocorre, portanto, é que esse usuário vai perdendo espaço dentro da sua 
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moradia e a sua casa vai se tornando um depositário de móveis ou obstáculos que dificultam 

os fluxos e as atividades dentro das residências. 

A tabela 3 relaciona doenças comuns da terceira idade e os principais aspectos 

arquitetônicos relacionados. 

Tabela 3 - Doenças comuns na terceira idade e os principais aspectos arquitetônicos 
relacionados. 

 

PROBLEMAS/DOENÇAS ELEMENTOS DA 
ARQUITETURA 

RELAÇÃO/PREOCUPAÇÃO 

Incontinência e Urgência Programa; espaço e função Melhorar a acessibilidade do 
idoso na ida ao banheiro e o 
seu conforto neste cômodo. 

Quedas Acidentais Espaço e eficiência visual Espaços bem-dimensionados 
com exclusão dos obstáculos 
físicos; iluminação para a 
segurança. 

Pele (alterações diversas) Insolação, aberturas Evitar a radiação nociva com 
dispositivos de proteção e 
prevenção do câncer de pele. 

Osteoporose Insolação ;aberturas; espaço Janelas e espaços abertos que 
proporcionem: radiação 
adequada para a fixação do 
cálcio e o exercício. 

Hipotermia e Hipertemia Conforto Hidrotérmico Diminuição da adaptação às 
variações de temperatura: 
revisão do padrão de conforto. 

Perda gradual dos sentidos 
e percepções 

Visão/ Conforto e eficiência As alterações na visão geram 
novas necessidades lumínicas 
e visuais. 

Audição/Conforto Acústico Perdas auditivas requerem um 
estudo adequado para 
melhorar a inteligibilidade do 
idoso. 

Olfato/Ventilação e qualidade 
do ar 

O olfato menos apurado pode 
mascarar a real condição da 
qualidade do ar; atenção à 
ventilação e renovação do ar . 
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   Fonte: (BARBOSA,2002). 

PROBLEMAS/DOENÇAS ELEMENTOS DA 
ARQUITETURA 

RELAÇÃO/PREOCUPAÇÃO 

Perda gradual dos sentidos 
e percepções 

Tato e Equilíbrio / Programa; 
espaço e função 

Perda da sensibilidade às 
variações térmicas; diminuição 
do equilíbrio, reflexos e 
percepções dos objetos 
manuseados. 

Doenças no sistema 
respiratório 

Ventilação;controle da 
umidade;qualidade do ar; 
manutenção da construção 

Ambientes bem arejados, 
limpos, bem-conservados 
contribuem para a saúde do 
sistema respiratório. 

Depressão Conforto visual e conforto 
lumínico 

Ambientes acolhedores com 
estímulos visuais contrapondo 
aos fatores causadores da 
depressão. 

   Fonte: (BARBOSA,2002). 

 

3.3 Design Universal e Acessibilidade 

 

As capacidades humanas são determinantes na eficácia do desempenho das 

atividades diárias. Segundo Cambiaghi (2007), “A eficácia da interação do ser humano com o 

ambiente depende de suas próprias capacidades e de como estão projetados os ambientes e objetos que 

o rodeiam” (2007 p. 37).  

A capacidade humana de interação com o mundo ao nosso redor é inversamente 

proporcional à contagem do número de anos vividos. Os ambientes são pensados e criados 

por seres humanos e para seres humanos, dessa forma, os problemas de inadequação às 

necessidades humanas são decorrentes da generalização do pensamento voltado para as 

necessidades da maioria dita normal, provocando uma exclusão das pessoas que se encontram 

com necessidades especiais. O ambiente interno e externo deveria ser pensado de forma que 

atendesse a todas as pessoas, desde as que não têm nenhum problema de mobilidade até 

àquelas com dificuldades graves de locomoção. A generalização deveria ocorrer do específico 
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para o geral. O que se observa, porém, é a tendência dominante de se fazer projetos para um 

público pretensamente normal. 

Martins (2008) argumenta que a norma deve se constituir num veículo de referência 

à garantia da qualidade ambiental, assegurar ao indivíduo o direito de ir e vir e o direito de 

usufruir de espaços condizentes com as atividades que ali serão desenvolvidas, além de 

interceder no sentido de evitar a ocorrência de procedimentos ou condições que atuem 

causando constrangimentos ao equilíbrio físico e psicológico dos usuários. 

Os aspectos físicos da média da população são determinados pela curva de Gauss – 

método estatístico no qual a maioria das dimensões lineares do corpo humano é distribuída 

em um gráfico. A frequência de distribuição de uma dimensão revela uma curva simétrica em 

forma de sino em que a maior parte das medidas individuais cai dentro dessa curva. 

A antropometria fornece a base para a arquitetura e os designs inclusivos. A prática 

da arquitetura e do design inclusivo é função direta do pensamento em projetos pensados para 

atender conjuntamente às necessidades funcionais do maior número de pessoas. Essa 

mudança de paradigma passa obrigatoriamente pela necessidade de nova jurisdição na área de 

política urbana e consequentemente vai de encontro à especulação imobiliária, pois, 

inevitavelmente, os espaços devem ser pensados para comportar equipamentos auxiliares na 

mobilidade, como as cadeiras de rodas. Nesse sentido, os projetistas devem voltar os olhares 

para a identificação de possíveis necessidades e dificuldades de usabilidade. A usabilidade 

consiste na adequação entre o produto, as tarefas a cujo desempenho este se destina, e o 

usuário que o utilizará. No âmbito do conceito do desenho universal, a usabilidade deve 

considerar a possibilidade de acesso e utilização com autonomia e segurança do ambiente 

construído pelas pessoas que se encontrem nos extremos da vida. Assim, o grau de adequação 

de um projeto ao desenho universal será proporcional a sua capacidade de atender à 

diversidade humana. 

Os idosos são particularmente suscetíveis a influências ambientais, 
como variações de temperatura, cores, formas, luminosidade. Por isso é de 
extrema importância que seu ambiente de convivência seja o mais 
apropriado possível. É preferível que os indivíduos que convivem com o 
idoso se adaptem ao ambiente feito para este do que o contrário 
(CAMBIAGHI, 2007, p. 50). 
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Na realidade, porém, o que ocorre é que os indivíduos que desenvolveram limitações 

naturais ao longo da vida são obrigados a desempenhar as tarefas cotidianas em ambientes 

inadequados, com dificuldade e em detrimento do conforto, segurança e satisfação, muitas 

vezes colocando em risco a sua integridade física. “Do mesmo modo que as pessoas com 

deficiência, os idosos vivem inúmeras situações de insegurança e de risco em suas moradias, 

relacionadas a projetos inadequados ou omissos” (CAMBIAGHI, 2007, p. 50). 

Na abordagem ergonômica da acessibilidade, a análise do desempenho das tarefas 

diárias é avaliada de forma técnica, de maneira semelhante àquelas direcionadas aos postos de 

trabalho, considerando-se limites de alcance, esforço e posturas satisfatórias. Porém, aqui, 

devem ser consideradas situações mais restritivas quanto às capacidades do ser humano, 

visando à situação do melhor desempenho com menor esforço. Nesse sentido, a área de 

abrangência da ergonomia é ampliada,, uma vez que promove a inclusão de indivíduos com 

mobilidade reduzida e/ou dificuldade de comunicação, atendendo às premissas do desenho 

universal. 

Na norma NBR 9.050 (2004), o design inclusivo está definido como aquele que visa 

atender à maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais 

da população. De acordo com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

Organização das Nações Unidas (ONU), dezembro de 2006, Desenho Universal significa a 

concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida 

possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O 

desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com 

deficiência, quando necessária. Os sete conceitos mundialmente adotados para qualquer 

programa de acessibilidade plena são: 

1. Igualitário - Uso Equiparável. São espaços, objetos e produtos que podem ser 

utilizados por pessoas com diferentes capacidades, tornando todos os ambientes iguais. 

2. Adaptável - Uso Flexível. Design de produtos que atendem pessoas com diferentes 

habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis a qualquer uso. 

3. Óbvio - Uso Simples e Intuitivo. De fácil entendimento para que qualquer pessoa 

possa compreender independente de sua experiência, conhecimento, habilidade de linguagem 

ou nível de concentração. 
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4. Conhecido - Informação de Fácil Percepção. Quando a informação necessária é 

transmitida de forma a atender as necessidades do receptador, seja uma pessoa estrangeira, 

com dificuldades de visão ou audição. 

5. Seguro - Tolerante ao Erro. Previsto para minimizar os riscos e possíveis 

consequências de ações acidentais ou não intencionais. 

6. Sem Esforço - Baixo Esforço Físico. Para ser usado eficientemente, com conforto 

e o mínimo de fadiga. 

7. Abrangente - Divisão e Espaço para Aproximação e Uso. Que estabelece 

dimensões e espaços apropriados para o acesso, alcance, manipulação e uso, 

independentemente do tamanho do corpo (obesos, anões etc.), da postura ou mobilidade do 

usuário (pessoas em cadeira de rodas, com carrinhos de bebê, bengala etc.). 

Os princípios do design universal visam estender o processo de design para os 

produtos fabricados em massa de forma a incluir as pessoas que, por conta das suas 

características pessoais ou condições físicas, encontram-se no extremo de alguma dimensão 

de desempenho (visão, audição, alcance, manipulação) (SOARES e MARTINS, 2000).  

 

3.4 Percepção Ambiental 

 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, o verbo perceber significa 

compreender, entender, adquirir conhecimento de, por meio dos sentidos, ver ao longe, 

divisar, ouvir. Portanto, a percepção acontece através dos cinco sentidos do corpo físico e é 

relativa, pois está relacionada com aspectos culturais, crenças, estado emocional, preconceitos 

e vivências do seu receptor. Segundo Jun Okamoto, no livro Percepção Ambiental e 

Comportamento: “[...] Assim, não se tem na mente a realidade absoluta, mas somente aquilo que é 

perceptível por meio dos fatos observados. E estes são decorrentes da atenção diante do universo de 

pensamentos, da interpretação dos fatos ou eventos que ocorrem no espaço considerado real” 

(2002,p.22). 

A afirmativa de Okamoto (2002) considera uma realidade absoluta bastante 

questionável. As realidades são relativas, pois estão sujeitas às experiências de cada ser, e 
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portanto das fases da vida de cada indivíduo. A percepção da vida através dos olhos de uma 

criança é totalmente diferente da percepção de um adulto e por sua vez difere do idoso. Até a 

perspectiva de visão muda com a idade e cada um percebe e conceitua o mundo de acordo 

com a sua vivência. 

As experiências diversas ao longo da vida vão formando conceitos que são tomados 

por realidade. Dessa forma, cada indivíduo constrói sua própria realidade, não existindo, pois, 

uma realidade absoluta. Segundo Fontaine (2010), nossas percepções são construções mentais 

desencadeadas por estimulações físicas que não representam uma realidade em si. Ele observa 

que: 

A percepção não é uma recepção passiva das mensagens provenientes 
do meio ambiente, mas um conjunto de atividades complexas de recepção e 
de análise. No entanto, é raro considerarmos um conhecimento perceptivo de 
uma situação através de um único canal sensorial. Nossas percepções são 
polissensoriais: elas são o produto de uma integração de mensagens 
sensoriais diversas (2010, p.58). 

 

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

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

plena consciência desses estímulos. Escreve Okamoto: 

[...] Pela mente seletiva, diante do bombardeio de estímulos, são 
selecionados os aspectos de interesse ou que tenham chamado a atenção, e só 
aí é que ocorre a percepção (imagem) e a consciência (pensamento, 
sentimento) resultando em uma resposta que conduz a um comportamento 
(2002, p. 27). 

 

Com o envelhecimento, o corpo vai perdendo a sua vitalidade, os órgãos sensoriais 

(olfato, audição, tato, gustação e visão) sofrem também alterações, excetuando-se o paladar. 

Dessa forma, os estímulos são percebidos com mais dificuldades, variando-se a velocidade de 

respostas, tornando-a mais lenta com a idade avançada. 

A pessoa idosa, vítima de uma severa presbiacusia (degenerescência do aparelho 

auditivo), vive possivelmente em um ambiente barulhento, pois necessita aumentar o volume 

dos aparelhos elétricos para ter a condição de escutá-los. A constante solicitação do aumento 

da tonalidade das falas das pessoas que convivem com o idoso, termina por causar incômodos 

de relacionamento no seu círculo de convívio domiciliar e, por conseguinte, provoca no idoso 
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uma retração social. Dessa forma, esse indivíduo não escuta mais e não se comunica mais. 

Sabe-se que o isolamento é extremamente prejudicial para todas as idades. 

Nosso cérebro responde a estímulos de ruídos, luzes, cores, cheiros e variação de 

temperatura. Os estímulos provocam imagens e sensações de experiências vividas 

anteriormente que ao serem contrapostas com uma nova situação produz uma interpretação 

que passa a ser a realidade concreta. Contudo, a participação direta e intensa do corpo/mente 

como um todo é o caminho para reconhecer a realidade do ambiente. Assim, ao provocar uma 

mudança no ambiente, objetivando-se uma maior interação entre este e o usuário e ainda um 

melhor desempenho de atividades, pode gerar certo conflito, especialmente com o usuário 

idoso, apegado a uma condição anterior que lhe remete a toda uma gama de lembranças e à 

afeafetividade inerente aos objetos que lhe fazem parte da memória. Como escreve Okamoto 

afetividade inerente aos objetos que lhe fazem parte da memória. Como escreve Okamoto: “O 

corpo participa ativamente no processo de conhecimento, principalmente pela constante 

adaptação ao meio em que vive e com o qual interage” (2002 p. 111).  

Com o passar do tempo, essa adaptação torna-se uma rotina e qualquer situação de 

mudança parece ser uma ameaça a uma situação que parece estar tão bem-resolvida. Segundo 

Ferrara, “Quando entramos num lugar desconhecido, a emoção sentida é quase a de uma indefinível 

inquietude. Exige-se um tempo de familiaridade” (2007, p.27). Deduz-se da afirmação que o 

contrário também é verdadeiro, ou seja, em um espaço que nos é familiar e conhecido a 

sensação e a emoção são de segurança e bem-estar. Na velhice, os desgastes físicos 

contribuem para uma fragilização também emocional. É comum a presença de objetos que 

remetem ao passado como forma de resgatar um tempo em que se estava no comando e 

domínio.  

Os avanços tecnológicos estão cada vez mais velozes e as mudanças da tecnologia na 

vida diária, cada vez mais presentes. Como afirma Ferrara: 

“A emergência da tecnologia digital dá lugar ao tempo real e ao 
ciberespaço e nos convoca a repensar os conceitos e representações do 
tempo e espaço revendo os elementos que os definiam desde a remota 
antiguidade. [...] Somos ao mesmo tempo nômades digitais, mas à procura 
de bases gregárias ou de um lugar onde se possa construir identidades” 
(2007, p. 29). 
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Essa necessidade do resgate da identidade e do passado é inerente ao ser humano e 

tornam-se mais evidentes com o passar dos anos, quando ocorre uma reflexão interior mais 

acentuada. Quando existem filhos, estes já têm a sua própria família e os netos não são 

responsabilidade deles. Portanto, o idoso se vê só, em uma fase da vida em que o amparo é 

fundamental, voltando-se ao passado através de objetos, signos, imagens e imaginário, seja 

uma cadeira, um objeto de decoração, uma luminária ou mesmo a ambientação de um 

cômodo. Os estudos sobre o envelhecimento apontam para um desgaste físico do corpo 

humano, que por si só não é fácil de aceitar. Esse desgaste físico estudado nos capítulos 

anteriores contribui também para o desenvolvimento de uma carência afetiva, que é em parte 

compensada pela identidade de lugar. Repensar, pois, o espaço residencial na terceira idade é 

levar em consideração aspectos de segurança física, mas também aspectos de sua identidade 

afetiva que podem interferir no equilíbrio emocional do indivíduo, já fragilizado pela própria 

idade. 

O diálogo travado entre o espaço com seus equipamentos e o usuário se repete por 

toda a vida. Apesar de um dos atores ter se modificado ao longo do tempo, os parâmetros que 

configuram o ambiente doméstico não se modificam. O formato imutável desse diálogo 

permanente torna a interpretação perceptiva redundante e incapaz de diagnosticar aspectos 

deslocados dos novos padrões de comportamento. Essa situação impõe a adaptação do usuário 

a uma nova realidade. Porém, ao invés do ambiente se adaptar ao idoso, o que ocorre em sua 

maioria é que o idoso se adapta ao ambiente, agredindo sobremaneira sua constituição física.  

Santos e Fialho(1997) observam que a sensação é a resposta específica a um estímulo sensorial, 

enquanto a percepção é o conjunto dos mecanismos de codificação e de coordenação das diferentes 

sensações elementares, visando lhes dar um significado. O estudo da percepção situa-se num nível 

menos sensorial e mais cognitivo do que aquele do estudo da sensação. [...] A orientação perceptiva é 

ligada ao curso da ação no qual o sujeito se encontra engajado num determinado momento, e em 

particular aos objetivos que ele persegue . 

A percepção, pois, é fruto da experiência anterior. Dessa forma, varia de indivíduo 

para indivíduo e é um fenômeno permanente da atividade cognitiva humana. O 

envelhecimento perceptivo é muito diferenciado. Algumas modalidades sensoriais são muito 

pouco afetadas pela idade, como o olfato, enquanto outras sofrem impactos severos, como a 

audição. Três modalidades são essencialmente atingidas pela senescência – o equilíbrio, a 

audição e a visão – provocando graves e importantes consequências nos níveis psicológico e 
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social. Contudo, ainda que pese o desgaste dos receptores à percepção, fruto da idade 

avançada, as pessoas desejam sentirem-se confortáveis em sua residência. Como lembra 

Okamoto (2002), hoje não é suficiente apenas a discussão sobre o espaço euclidiano dos 

ambientes, de seus acabamentos, mas também a existência de qualidades que venham a atrair 

e a tocar a sensação de conforto e acolhimento, atendendo às dimensões psicológicas do ser 

humano e propiciando o sentimento de prazer nos locais de atividade de sua existência, além 

de desenvolver o sentido afetivo ou a ligação prazerosa que enseje a permanência no local. 

 

3.5 Critérios de Conforto Ambiental Relacionados à Terceira Idade 

 

Conforto se traduz por tudo aquilo que constitui o bem-estar material. O conforto 

ambiental é um fator que promove a qualidade da edificação e a qualidade de vida do usuário. 

Dessa forma, é uma função diretamente proporcional ao bem-estar físico e psíquico e 

contribui para uma melhor resposta comportamental, sobretudo do idoso, que passa a maior 

parte do tempo em sua residência. Neri (2001) afirma que na gerontologia social predominam 

as associações entre a qualidade de vida na velhice, satisfação e atividade. Segundo Quevedo: 

O uso de esquemas de organização que garanta conforto ambiental 
responde às exigências dos idosos e simultaneamente ajuda o idoso a se 
identificar com o lugar e o ambiente (2002). 

 

A identificação com o espaço promove a ideia de pertencimento e, 

consequentemente, segurança de encontrar-se em território conhecido. A qualidade de vida na 

velhice possui, portanto, relações muito estreitas com as condições ambientais, que permitem 

aos idosos desempenharem comportamentos biológicos e psicológico-adaptativos 

(ALBUQUERQUE, 2008). Tais condições estão diretamente relacionadas com o bem-estar 

percebido. A qualidade de vida percebida depende dos julgamentos do indivíduo sobre a sua 

funcionalidade física, social e psicológica. Tais julgamentos são afetados por diversos fatores: 

saúde física, renda, relações sociais etc. Fatores fisiológicos e culturais variam com a idade. 

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

físicos resultando em níveis de conforto satisfatório ou insatisfatório para o indivíduo que o 
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habita. Essas variáveis podem se resumir em temperatura, luminosidade, conforto acústico e 

conforto visual. 

 

 

3.5.1 Conforto Térmico  

 

É definido como sendo o estado de espírito que expressa a satisfação de uma pessoa 

com o ambiente térmico. É muito difícil satisfazer a todos os usuários de um mesmo espaço 

devido às grandes variações fisiológicas e psicológicas existentes entre as várias pessoas de 

uma mesma população (VITTORINO, F. e AQUILINO, M.M., 2009). 

Os parâmetros primários ou variáveis que interferem no conforto térmico 

relacionados ao ambiente são: temperatura do ar, umidade do ar, velocidade do ar e 

temperatura média radiante do ambiente. As variáveis referentes ao homem são: idade, sexo, 

grau de aclimatação e fundamentalmente a atividade física realizada e a roupa.  

Com a idade, o metabolismo humano se reduz e há uma diminuição na quantidade de 

água nos órgãos da pele, que faz o idoso sentir mais frio do que quando jovem. Por este 

motivo, o idoso tem maior dificuldade em se adaptar às variações de temperatura e de 

perceber que seu corpo está excessivamente frio ou quente. Isso justifica as atitudes 

instintivas e culturais tão comuns entre os mais velhos, tais como: curvar o corpo, diminuindo 

a área de exposição da pele; esfregar as mãos ou colocá-las nos bolsos; usar casacos ou roupas 

de lã, quando aparentemente não é necessário (BARBOSA e BARROSO, 2002). 

A temperatura do sangue humano é de 37ºC diminuindo em direção à superfície, 

variando de 34ºC na cabeça e 27ºC nos pés, o que gera uma temperatura média na superfície 

do corpo de 33ºC. 

“A manutenção da temperatura interna do organismo humano 
relativamente constante, em ambientes cujas condições termo-higrométricas 
são as mais variadas, se faz por intermédio de seu aparelho termoregulador, 
que comanda a relação dos ganhos ou o aumento das perdas de calor através 
de alguns mecanismos de controle. A termoregulação,apesar de ser o meio 
natural de controle de perdas de calor pelo organismo, representa um esforço 
extra e, por conseguinte, uma queda de potencialidade de trabalho” 
(FROTA; Schiffer, 2003,p.19). 
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O idoso é mais vulnerável às mudanças de temperatura e umidade. De acordo com a 

Norma Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho, a temperatura ideal para o 

desempenho de atividades deve ficar entre 20ºC e 23ºC, a umidade relativa deve ser maior 

que 40% e a velocidade do ar, menor do que 7,5m/s. 

Os espaços destinados aos idosos requerem cuidados específicos para que o 

organismo se mantenha em estado de equilíbrio térmico, possibilitando a realização de 

atividades. Devido a razões físicas, queda no metabolismo, perda de apetite, baixa nutrição, os 

idosos são incapazes de gerar calor suficiente para o corpo, e por isso sentem frio. Dessa 

forma, as pessoas idosas, com baixo nível de metabolismo e de atividade, necessitam de um 

ambiente mais quente. Carvalho Filho, (1998), afirma que o metabolismo começa a se tornar 

mais lento por volta dos 25 anos de idade. As necessidades calóricas de alimentos diminuem 

aproximadamente 5% por década, entre 20 e 65 anos e de 2% a 3% para as próximas décadas.  

O organismo humano experimenta sensação de conforto térmico quando perde para o 

ambiente sem recorrer a nenhum mecanismo de termorregulação, o calor produzido pelo 

metabolismo compatível com sua atividade. Dessa forma, com o metabolismo mais lento é 

mais difícil para a pessoa idosa conseguir uma situação ambientalmente confortável a partir 

do seu próprio metabolismo. Segundo Vittorino (2009), alguns fatores contribuem para o 

desconforto térmico localizado: 

• Circulação intensa de ar frio; 

• Diferença vertical na temperatura do ar; 

• Temperatura aceitável de piso deve ficar entre 19ºC e 29ºC.  

Outros fatores de desconforto ambiental são: 

• Ambientes muito secos provocam o ressecamento da pele e a desidratação; 

• Temperaturas superiores a 29ºC requerem maiores cuidados para evitar a 

desidratação; 

• Ambientes muito úmidos prejudicam o sistema respiratório. 

Como o grau de conforto térmico depende de variáveis subjetivas, é preferível 

analisar cada caso em particular e propor faixas de temperaturas adequadas ao usuário idoso. 
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3.5.2-Conforto Visual  

Segundo Barbosa, (2002),o conforto visual resulta da associação de uma iluminação 

adequada com uma vista saudável. Doenças congênitas, adquiridas pelo mau uso do órgão, ou 

pelo desgaste natural da idade, diminuem a capacidade visual do observador. Problemas 

oftalmológicos na senilidade estão relacionados às queixas e sintomas, tais como: fluxo 

lacrimal, deficiência lacrimal, presbiopia, catarata;visão dupla, cefaléia, dores oculares, perda 

de campos visuais e sensibilidade à luz (fotofobia).  

 

A NBR 5.413 (1992) traz uma tabela de iluminância por classe de tarefas visuais. 

Nessa tabela, a classe B indica iluminação geral para a área de trabalho. Nessa classe, o tipo 

de atividade considerado como tarefas com requisitos visuais normais indicam um índice de 

iluminância que varia de 500 -750-1000 lux. Considerando a iluminância média, 750lux. O 

uso adequado de iluminância específica é determinado por três fatores, de acordo com a 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Fatores determinantes da iluminância adequada  

 
Características da Tarefa e 

do Observador 
Peso 

     

 -1 0 1 

     

Idade Inferior a 40 
anos 

40 a 55 anos Superior a 55 anos 

     

Velocidade e precisão Sem 
importância 

Importante Crítica 

     

Refletância do Fundo da 
Tarefa 

Superior a 70% 30 a 70% Inferior a 30% 

Fonte: NBR 5413/1992 

A partir dessa tabela, o procedimento é o seguinte: 
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a) analisar cada característica para determinar o seu peso (-1, 0 ou +1); 

b) somar os três valores encontrados, algebricamente, considerando o sinal; 

c) usar a iluminância inferior do grupo, quando o valor total for igual a -2 ou -3; a 

iluminância superior, quando a soma for +2 ou +3; e a iluminância média, nos outros casos. 

 

No caso analisado, o observador possui mais de 55 anos, portanto, temos nesse item 

o peso 1. A velocidade e precisão da tarefa será considerada como importante, apresentando 

peso 0. Vamos considerar uma refletância do fundo da tarefa intermediária entre 30 a 70%, 

portanto, temos nesse item peso 0. Somando os três teremos: 1 +0 +0 = 1 

Nesse caso, devemos tomar como parâmetro a iluminância média, ou seja, 750 lux. 

Recomenda-se que a iluminância em qualquer ponto do campo de trabalho não seja inferior a 

70% da iluminância média determinada segundo a NBR 5.382 (1997). No caso observado, 

não pode ser inferior a 525 lux. Os valores de iluminância recomendados pela NBR 5.413 

(1992) estão expressos na Tabela 5. 

Tabela 5 - Valores de iluminância recomendados 

 

CÔMODOS NBR 5413/92 

Sala de estar Geral – 100 a 200 lux 

Local – 300 a 750 lux 

Dormitório Geral – 100 a 200 lux 

Local (leitura, escrita, bordado) 
– 200 a 500 lux 

Banheiro Geral – 100 a 200 lux 

Local – 200 a 500 lux 

Fonte: NBR 5413/92 
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CÔMODOS NBR 5413/92 

Cozinha Geral – 100 a 200 lux 

Local – 200 a 500 lux 

Hall, escada, despensas e 
garagem 

Geral – 75 a 150 lux 

Local – 200 a 500 lux 

Fonte: NBR 5413/92 

 

 

De acordo com o Instituto Alemão de Luminotécnica (1979), para que os idosos 

possam ter um rendimento e um conforto visual eficiente, recomenda-se uma iluminância 

maior, pouco mais do dobro da necessária para um jovem. Para uma tarefa visual que requer 

100 lux, a ser realizada por um jovem de 20 anos, o idoso de 60 anos precisa 

aproximadamente de 200 lux. Estas diferenças, no entanto, segundo este instituto, 

desaparecem quando as iluminâncias são maiores. 

A iluminação voltada para o indivíduo idoso requer cuidados especiais devido às 

limitações inerentes à idade. Tais limitações influenciam na concepção do projeto. O 

ambiente deve ser estimulante e equilibrado ao mesmo tempo, com luz solar, plantas e cores. 

Porém, o contraste e a luz devem ser moderados e deve sempre existir a transição gradual de 

luminâncias. 

A luminância é uma grandeza que indica a razão entre a intensidade luminosa emitida 

por uma superfície numa dada direção e a área da superfície emissora projetada sobre um 

plano perpendicular a esta direção. A NBR 5.413 descreve iluminância como sendo o “limite 

da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de um ponto considerado, para a 

área da superfície quando esta tende para o zero” (1992). Os usos da luz e da cor são 

importantes, pois ambos possuem um caráter terapêutico, influenciando nos riscos de 

depressão. A luz natural é também muito importante devido aos benefícios psicológicos e 

fisiológicos que traz, ajudando o idoso a manter seu ritmo biológico através do 

acompanhamento da passagem do tempo e da mudança na paisagem. Segundo 
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Barbosa,(2002), no aspecto do conforto visual e lumínico, os idosos necessitam de maior 

nível de iluminação na área de execução de suas tarefas. Os contrastes de cores entre paredes, 

pisos e objetos devem ser otimizados para auxiliar na identificação dos mesmos. Por serem 

mais sensíveis ao ofuscamento e requerem mais tempo de adaptação as mudanças repentinas 

de luminosidade, deve-se ter o cuidado de evitar estes desconfortos  

Dessa forma, a iluminação voltada ao indivíduo idoso deve ser uniforme, contínua, 

antiofuscante e forte. É recomendado o uso de cores claras e diferenças de textura para 

estimular o cérebro de pessoas idosas. 

 

 

3.5.3 Conforto Acústico  

 

Sabe-se que, à medida que envelhecemos, ocorre uma perda auditiva de forma 

gradual. Barbosa (2002) afirma que essa perda auditiva acontece principalmente nas 

frequências altas, correspondentes aos sons agudos. Esta perda ocorre em maior grau nos 

homens do que nas mulheres e representa uma redução na inteligibilidade da fala. 

O conforto acústico do idoso depende de dois aspectos: a defesa contra os ruídos e do 

controle de sons no recinto. No primeiro podemos afirmar que a eliminação dos ruídos 

indesejáveis favorecerá o bem-estar dos idosos em seus ambientes, contribuindo para a saúde 

dos ouvidos. No segundo, a melhora da inteligibilidade é fundamental para os que já sofrem 

de deficiências auditivas causadas pelo processo do envelhecimento (BARBOSA, 2002). 

A NBR 1.0151 (2000) sobre Avaliação de Ruídos em Áreas Habitadas estabelece 

níveis de ruído para as áreas habitadas visando o conforto da comunidade. Segundo esta 

norma, o nível de critério de avaliação para ambientes externos, em dB(A), estabelece para 

áreas predominantemente residencial os valores de 55dB diurno e 50dB noturno. O nível de 

Critério de Avaliação para ambientes internos é indicado na tabela abaixo com a correção de -

10 dB(A) para janela aberta e -15 dB para janela fechada. 
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Tabela 6 - Nível de critério de avaliação NCA para ambientes externos, em dB (A). 

 

Tipos de área Diurno Noturno 

   

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

   

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou escolas 50 45 

   

Área mista predominantemente residencial 55 50 

   

Área mista com vocação comercial e administrativa 60 55 

   

Área mista com vocação recreacional 65 55 

   

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151 (2000). 

 

Considerando-se áreas estritamente residenciais, portanto, os valores de decibéis 

máximos admitidos para ambientes fechados, em caso de janela aberta, ficaria em 40 dB(A) 

no período diurno e 30dB(A) no período noturno, para janela fechada. O período noturno não 

deve começar depois das 22h e não deve terminar antes das 7h do dia seguinte. Se o dia 

seguinte for domingo ou feriado, o término do período noturno não deve ser antes das 9h. 

A NBR 10.152 (1987) fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico 

em ambientes diversos. Tomando-se como parâmetro o nível de ruído estipulado para 

apartamento de hotéis, que fica entre 35 a 45 dB, e comparando-se com os valores da NBR 

10.151 (2000), encontra-se os resultados de conforto acústico entre os níveis de 30 a 40 

dB(A). O valor inferior da faixa representa o nível sonoro para conforto, enquanto que o valor 

superior significa o nível sonoro aceitável para a finalidade. Níveis superiores aos 
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estabelecidos na tabela são considerados de desconforto, sem necessariamente implicar em 

risco de dano à saúde. 

O ouvido humano sofre pouca alteração às baixas aloncia com o 
passar dos anos.Entretanto, as curvas referentes aos limites de dor e da 
audição são diferentes entre as pessoas e se modificam com a idade, 
principalmente quando sujeitos a aloncia de 2000Hz. À medida que a idade 
avança, perde-se a sensibilidade às aloncia médias e altas, geralmente em 
sons agudos acima de 1000Hz, gerando problemas de inteligibilidade 
(BARBOSA e BARROSO, 2002). 

 

Quevedo pontua os efeitos que podem ser observados de acordo com a frequência, 

intensidade e duração do ruído: 

 

• Os ruídos graves são os menos prejudiciais. Em baixas intensidades produzem 

fadiga leve. Quando superam 100 decibéis atuam sobre o estômago, provocando vertigens, 

vômitos e inclusive síncope cardíaca; 

• O nível de 130 decibéis é prejudicial ao ouvido interno; 

• Os ruídos de frequência média geram os mesmos efeitos citados acima, porém 

em níveis mais acentuados. O nível de 80 decibéis produz transtornos digestivos, aumenta a 

pressão arterial e acelera o pulso. 

• Os ruídos agudos são mais prejudiciais. O sistema nervoso central é suscetível 

a estímulos nas altas frequências. Isto gera um estado de tensão com sequelas de fadiga 

nervosa e cansaço mental. O equilíbrio neurovegetativo é alterado, gerando instabilidade 

geral no indivíduo (2002, p. 145). 

O indivíduo saudável pode suportar situações de desconforto, adaptando-se. Porém, 

os idosos são mais sensíveis e vulneráveis a essas situações demandando uma preocupação 

maior na ambiência de espaços destinados a essas pessoas. 
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3.6 Arquitetura x Antropometria do Idoso 

 

Os espaços são determinados pelas pessoas que os habitam. As necessidades pessoais 

determinam as configurações espaciais moldando os ambientes de acordo com o usuário que 

nele vive. Dessa forma, os indivíduos adaptam os espaços às suas necessidades, como afirma 

Boueri, no livro Antropometria Aplicada À Arquitetura, Urbanismo e Desenho Industrial: 

Os edifícios são construídos para pessoas e para serem habitados por 
elas. Em cada processo projetual de arquitetura, as dimensões e os 
movimentos do corpo humano são os determinantes da forma e tamanho dos 
equipamentos, mobiliário e espaço, ou pelo menos, deveriam ser. 
(BOUERI,2008,p.7). 

 

Os projetistas, designers e arquitetos devem ter em mente que as pessoas são 

diferentes, dessa forma, os equipamentos devem ajustar-se às necessidades físicas de quem os 

utiliza. Ilda (1997) lembra que a postura é frequentemente determinada pela natureza da tarefa 

ou do posto de trabalho, portanto é necessário pensar nas consequências impostas pelas 

posturas no desempenho das tarefas. As tarefas que exigem um longo período sentado devem 

ser alternadas com outras que permitam ficar em pé ou andando. 

A diferença das medidas antropométricas dos idosos comparada com as dos jovens 

radica na curvatura, inclinação e diminuição do tamanho do corpo. Estes dados influenciam 

na altura e posição do equipamento e do mobiliário, caso se requeira o alcance dos objetos, 

uma vez que os idosos têm mais dificuldade para erguer-se completamente (QUEVEDO, 

2002). A principal dificuldade encontrada pelos idosos é o fato de erguer-se com 

desenvoltura. O sistema esquelético e os músculos, desgastados com a idade avançada, não 

fornecem mais tanta firmeza. Esse fato é fundamental para o desenho do mobiliário destinado 

a esta população, pois precisam ser pensados de forma a exigir o mínimo de esforços possível 

para a realização de atividades relacionadas com este movimento específico.Quevedo(2002), 

observa que a diferença das medidas antropométricas dos idosos comparadas com as dos 

jovens, radica na curvatura, inclinação e diminuição do tamanho do corpo. Estes dados 

influenciam na altura e posição do equipamento e mobiliário, caso se requeira o alcance dos 

objetos uma vez que os idosos têm mais dificuldade para erguer-se completamente.  
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Em se tratando de residência para pessoas com idade avançada, é preciso planejar 

espaços condizentes com o uso de bengalas e cadeiras de rodas, com ambientes e portas 

apropriados para este uso. De acordo com a NBR 9.050 (2004), deveríamos ter o seguinte: 

Área para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento 

As medidas necessárias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento 

conforme a figura abaixo são: 

a) para rotação de 90° = 1,20 m x 1,20 m; 

b) para rotação de 180° = 1,50 m x 1,20 m; 

c) para rotação de 360° = diâmetro de 1,50 m. 

 

Figura 2.  

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 9.050 (2004) 

 

(BOUERI,2008), lembra que os estudos os quais  relacionam as dimensões físicas do ser humano 

com sua habilidade e desempenho ao ocupar um espaço em que realiza várias atividades, utilizando-se 

de equipamentos e mobiliários adequados para o desenvolvimento das mesmas, são denominados, 

antropometria. Este termo é derivado de duas palavras gregas: antro=homem e metro=medida . 

No caso de idosos, as medidas antropométricas mais utilizadas são; peso, estatura, 

perímetros e dobras cutâneas. Segundo Menezes e Marucci,(2005), “O processo de 

envelhecimento acarreta alterações corporais, as quais são importantes de serem avaliadas num plano 

nutricional. O peso e a estatura sofrem alterações que acompanham o envelhecimento, os quais tendem 

a diminuir” . A avaliação residencial é uma tarefa bastante complexa, pois depende de fatores 
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pessoais, sociais, físicos e culturais. De acordo com considerações de Perito(2004), a 

residência pode influenciar bastante o bem-estar do homem: ela é benéfica quando promove a 

saúde mental e física de seus moradores, mas, quando falha em atender aos seus propósitos 

mais básicos, como a proteção e segurança de seus residentes, pode chegar a ser prejudicial à 

saúde, apesar da possível sensação de satisfação dos usuários  

3.7 Ambientes Domésticos Adequados ao Idoso 

 

A casa segura consiste em uma residência planejada com a finalidade de minimizar 

ao máximo o risco de acidentes, implantando um novo conceito que visa oferecer segurança, 

conforto, independência e qualidade de vida aos idosos. Fazendo-se uma análise minuciosa de 

cada ambiente, podem-se diagnosticar as dificuldades existentes no desempenho das tarefas 

realizadas em cada espaço específico. 

 

1. Dormitórios 

As atividades que se realizam nos dormitórios, em geral, são: dormir, descansar, ver 

televisão, ler, escrever, escolher a vestimenta. Portanto, os quartos de dormir devem ser 

amplos, arejados, bem-iluminados, confortáveis e dispor de janelas que se voltem a vistas 

interessantes como forma de estímulos positivos, pois o contato com o exterior pode 

influenciar de forma positiva no estado emocional do indivíduo. Devem ser alegres, 

arrumados e sempre limpos, de forma a evitar o acúmulo de poeiras. Quevedo (2002) lembra 

que se deve também considerar a facilidade de manejo e operacionalidade das janelas. O 

mobiliário deve apreciar o uso para pessoas em cadeira de rodas, pois é muito comum a 

necessidade deste equipamento na idade avançada. 

Com relação aos guarda-roupas, deve-se considerar uma altura de no máximo 1.40m 

(QUEVEDO, 2002), com iluminação interna para facilitar a visualização. A cama deve ter 

uma altura adequada ao seu usuário, de modo que o indivíduo possa apoiar os pés no chão 

quando sentado e evitar a hipotensão postural (tontura), além de possuir cabeceira, permitindo 

que a pessoa possa recostar-se. Deve-se evitar o uso de cortinas muito longas devido ao risco 
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que estas apresentam de tropeção, bem como colchas que sobram panos no piso, pelo mesmo 

motivo. 

 

2. Banheiros 

De acordo com a literatura existente, o banheiro é um dos locais onde se registram os 

mais altos índices de acidentes, principalmente por tratar-se de áreas molhadas. Para o 

planejamento adequado desses ambientes, deve-se levar em conta o uso de cadeiras de rodas, 

planejando-se espaço suficiente para manobras e considerando ser esse equipamento muito 

utilizado pelos idosos. 

O banheiro deve ser equipado com barras de apoio e tapetes com ventosas, de modo 

a evitar escorregões. As bacias devem ficar a uma altura de 48 cm do piso, de modo a facilitar 

seu uso (QUEVEDO, 2002), bem como os deslocamentos de cadeiras de rodas para as bacias 

sanitárias. O piso deve ser antiderrapante e a altura do divibox não deve ser maior que 1,5 cm 

a fim de evitar tropeções. 

 

Recomendações ergonômicas para um banheiro seguro (BARROS, 2000): 

 

1.Box- piso e proteção antiderrapante; 

2.Largura mínima Box:80 cm; 

3.Desnível máximo de 1,5cm em relação ao piso do banheiro; 

4.Assento para banho: largura mínima de 45 cm e altura mínima de 46 cm; 

5. Barras de apoio com ranhuras chumbadas na parede; 

Aço Inox: resistência até 150 kg; 

Aço Cromado: resistência até 130 kg; 

6.Chuveiro portátil; 

7.Fechamento do Box com material inquebrável, portas de correr ou cortinas; 
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8.Torneiras monocomando; 

9.Tapete de borracha com ventosas; 

10.Altura do vaso sanitário de 48 cm a 50cm; 

11.Ducha higiênica com altura média de 45 cm do piso; 

12.Papeleira externa de fácil acesso, com altura média de 40 cm a 45cm do piso; 

13. Barras de apoio com 30 cm localizada acima do vaso; 

14. Bancada com altura entre 80 cm e 85 cm do piso; 

15.Torneiras: monocomando, alavanca, ou célula fotoelétrica; 

16. Distância máxima das torneiras em relação á face externa frontal: 50 cm; 

17.Tomadas e interruptores em área seca de 1,1 m a 1,3 m do piso; 

18.Gabinete com área livre para movimentação das pernas, em caso de cadeirante; 

19.Espelho frontal iluminado ou com inclinação de 10º; 

20. Gavetas com travas de segurança; 

21. Abertura da porta por fora. 

 

Exemplos de banheiros adaptados aos idosos: 

Figura 3                                                 Figura 4 

 

 

                       

 

 

     
 Fonte: da autora                        Fontewww.decoracaodebanheiros.net.br/.. 



 

 76 

    

 

3. Cozinhas 

Assim como os banheiros, as cozinhas são espaços bastante perigosos para os idosos, 

pois, além de também serem áreas molhadas, apresentam vários riscos de acidentes, incluindo 

quedas e queimaduras. A pesquisa aborda os idosos ativos que moram nas suas residências e 

muitas vezes preparam suas refeições. Os perigos se apresentam a partir do momento que se 

entra na cozinha. É comum o uso de tapetes espalhados neste espaço. Outro problema 

bastante comum é o hábito de subir em bancos para alcançar utensílios que localizados em 

armários altos. 

Outra tarefa que demanda bastante atenção é a cocção. Queimaduras são bastante 

frequentes nos idosos devido à falta de firmeza nas mãos e à falta de atenção. Na análise 

ergonômica feita por Guimarães et al (2000), Diagnose Ergonômica em Cozinha Para Idosos, 

as autoras colocam que os principais problemas de uma cozinha, são: a falta de uma 

ventilação apropriada, equipamentos de difícil manuseio e falta de apoio adequado. 

Recomendações ergonômicas para uma cozinha segura (BARROS, 2000): 

 

1.Bancada 85 cm a 90cm; 

2.Torneiras de fácil manuseio; 

3.Armários não muito altos; 

4.Gavetas de fácil abertura e com travas de segurança; 

5.Apoio para alimentos próximo aos equipamentos; 

6.Fogão com controles automáticos (desligamento de gás); 

7.Controle digitais com números grandes e sinais auditivos; 

8.Iluminação adequada: células fotoelétricas com sensor de presença; 

9.Piso antiderrapante. 
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3.8 Discussão e Contribuições Para a Pesquisa 

 

Constituindo objeto de estudo a relação entre as interações do homem com o espaço 

modificado (SOARES e MARTINS, 2000), a Ergonomia traz as ferramentas necessárias ao 

entendimento de elementos dissonantes inseridos em um ambiente e propõe adaptações 

coerentes à adequação deste às atividades do ser humano. 

O entendimento dos processos da percepção humana estudados na pesquisa e a sua 

relação com o espaço construído facilitaram a construção do trabalho, sobretudo no estudo de 

como os níveis da percepção sofrem com o envelhecimento ocasionado pelo desgaste dos 

órgãos sensoriais. 

Mudanças no ambiente podem gerar conflitos com pessoas idosas habituadas a 

determinados procedimentos e que se sentem seguras em espaços habitados há décadas e, por 

essa razão, familiares. O sentimento de afetividade que as pessoas idosas carregam pelo 

espaço em que habitam é fundamental quando há a redefinição ou o planejamento de um novo 

modo de morar. É fundamental considerar o apego ao lugar. Em contrapartida, a arquitetura é 

quem define os limites do espaço construído. Por isso, deve dialogar com outras matérias e o 

arquiteto ou designer deve ter sempre em mente que a casa deve ser uma aliada do morador, 

primando sempre pela qualidade de vida de quem a habitará. 

A melhoria da acessibilidade a determinados ambientes da casa é primordial no 

planejamento da moradia de uma pessoa idosa. Por exemplo, o acesso ao banheiro e o 

conforto dentro dele. Esse item deve ser pensado em função de problemas inerentes a idade 

avançada, como incontinência, e a necessidade de acessar o banheiro de forma rápida. Dessa 

forma, é preciso também se pensar na eficiência visual com iluminâncias adequadas e 

dispositivos que facilitem o uso de luminárias. 

As aberturas e espaços devem ser pensados de forma a proporcionarem radiação 

adequada para a fixação do cálcio, preocupação relativa à osteoporose (BARBOSA, 2002). O 

idoso é mais suscetível a determinadas enfermidades, como doenças no sistema respiratório, 

diminuição da adaptação às variações de temperatura, perda gradual dos sentidos, etc, fatores 

que determinam o planejamento dos espaços, de forma a tornarem-se adequados. 
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Quevedo (2002), afirma que esquemas que garantem conforto ambiental ajudam o 

idoso a se identificar com o lugar e o ambiente. Dessa forma, a antropometria é uma matéria 

fundamental para se planejar um ambiente adequado ao idoso, pois tem como objeto estudos 

que relacionam as dimensões físicas do ser humano com sua habilidade e desempenho ao 

ocupar um espaço em que realiza várias atividades (BOUERI, 2008). 

Para saber se os idosos conseguem perceber as inadequações de seus espaços, é 

preciso estudar quais são as formas adequadas de ambiente e mobiliário para essa população. 

Nesse sentido, o item 3.7 aborda questões relativas a espaços adaptados ao idoso por meio de 

medidas e equipamentos inseridos nos ambientes que facilitam o uso e minimizam os riscos 

de acidentes. Ali, são elencadas recomendações ergonômicas para dormitórios, banheiros e 

cozinhas. A ergonomia, portanto, direciona a arquitetura de forma a adequar os equipamentos 

e ambientes ao conforto do usuário, privilegiando o homem. 

4.ESTRATÉGIAS E PLANEJAMENTO DA PESQUISA DE CAMPO E AS 
QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

4.1 Delimitação e Pressupostos da Pesquisa 

 

4.1.1 Definição do Tipo de Pesquisa 

 

Qualquer processo de intervenção ambiental deve levar em conta o ponto de vista do 

usuário e as inter-relações que ele estabelece com seu entorno, considerando a importância 

desta variável para a produção dos espaços, satisfação com o quadro de vida e compreensão 

das condutas ambientais. Sem a integração da percepção daquele que utiliza o espaço, as 

intervenções ambientais estão fadadas ao fracasso, afirmam Cavalcante e Maciel (2008).  

Dessa forma, o conhecimento do processo perceptivo é fundamental a qualquer 

proposta de intervenção do ambiente construído. O primeiro autor a utilizar o termo 

Psicologia Ambiental foi Brunswik, em 1943 (GIFFORD, 2002) . Brunswik defendia que os 

psicólogos deveriam se dedicar mais à pesquisa sobre a representatividade do design, 
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argumentando que os estímulos ambientais transmitidos pelo design eram bem mais 

complexos do que normalmente se considerava na época. 

Segundo Gunther (2008), são três os caminhos principais para compreender o 

comportamento humano no contexto das ciências sociais empíricas: 

(1) Observar o comportamento que ocorre naturalmente no âmbito real; 

(2) Criar situações artificiais e observar o comportamento durante tarefas definidas 

para essas situações; 

(3) Perguntar às pessoas sobre o que fazem (fizeram) e pensam (pensaram). O ponto 

forte da observação é o realismo da situação estudada – o experimento possibilita inferências 

causais e o levantamento de dados por amostragem assegura melhor representatividade. 

O questionário pode ser definido como um conjunto de perguntas sobre um 

determinado tópico que não testa a habilidade do respondente, mas mede sua opinião, seus 

interesses, aspectos de personalidade e informação biográfica (YAREMKO et al, 1986). 

Métodos centrados na pessoa incluem os herdados da psicologia social (como 

experimento, entrevista, questionário, observação), que precisam apenas poucas adaptações à 

especificidade de um Estudos Pessoa-Ambiente (GÜNTHER, 2008). Günther explica cada 

uma das modalidades de pesquisa. Segundo ele, o experimento consiste em um método 

oriundo das ciências naturais que utiliza observações sistemáticas sob condições controladas 

pelo experimentador. A entrevista é definida como uma conversa com propósito e o 

questionário corresponde a uma variante escrita da entrevista, tipicamente autoaplicada. Os 

métodos para estudos centrados no ambiente são mais específicos ao Estudos Pessoa-

Ambiente (EPA) (GÜNTHER, 2008), encontrando-se o Mapeamento Cognitivo – Walk-

through –, Vestígios Ambientais de Comportamento e Mapeamento Comportamental. 

A partir da hipótese levantada nesta pesquisa – de que os idosos, de uma maneira 

geral, não conseguem perceber que os equipamentos e mobiliário com os quais eles se 

relacionam no desempenho das tarefas da vida diária não estão mais condizentes com as suas 

necessidades físicas – considerou-se que os objetivos almejados poderiam ser alcançados 

através da aplicação de questionários formulados com questões específicas, pelo cruzamento 

de respostas e a análise dos dados obtidos, além de visitas por amostragem a algumas 

residências de entrevistados. 
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4.1.2 Questionários Aplicados 

A pesquisa foi baseada em três tipos de questionários. Destes, dois foram adaptados 

da tese de doutorado da arquiteta e urbanista Sandra Perito, (2004). O terceiro questionário, 

elaborado pela autora. O formato de questionário foi escolhido por ser ágil e rápido. Foi dado 

o tempo de uma semana para a resposta, uma vez que a velocidade psicomotora e os 

processos de decisão são mais lentos nessa fase da vida e o fato de não haver a pressão do 

tempo para se responder às questões colabora para a obtenção de respostas mais confiáveis. A 

forma de múltipla escolha foi considerada mais adequada em virtude de ser mais prática e de 

desobrigar o indivíduo a escrever, o que demandaria mais tempo. 

Os questionários elaborados por Sandra Perito foram testados mais de uma vez antes 

de serem aplicados em sua pesquisa. O Questionário 1 (APÊNDICE 1), elaborado pela 

autora, abordou questões sócio-culturais e econômicas, com o objetivo de detalhar os 

indivíduos da amostra, além de fazer questionamentos de caráter físico, como a disposição e o 

desconforto durante e após o desempenho de tarefas. Foi composto por oito questões de 

múltipla escolha e três questões livres. A partir destas questões, havia o objetivo de delimitar 

o perfil da amostra e obter informações acerca de acidentes sofridos na residência, o motivo e 

os ambientes onde aconteceram os acidentes. 

O questionário 2 (APÊNDICE 2) foi composto por 33 questões apresentadas na 

forma de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, convidando o voluntário a 

participar da pesquisa e explicando os objetivos da mesma. Três partes de questões foram 

divididas em: 

Parte 01 – Caracterização da habitação, com quatro questões; 

Parte 02 – Caracterização da relação entre o usuário e habitação, com dezenove 

questões; 

Parte 03 – Caracterização do estado físico e de saúde do questionado, com dez 

questões; 

Esta etapa pretende caracterizar a habitação dos entrevistados e obter informações 

acerca da relação com a habitação, a partir de questões que abordam o grau de facilidade para 

uso dos ambientes, como banheiro, cozinha, quarto, e também equipamentos, como portas e 

janelas e mobiliário. Avalia-se também nesta etapa o nível de segurança sentido em relação a 
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acidentes e invasões e arrombamentos. Este questionário indaga se o indivíduo considera a 

sua casa adequada às atividades da vida diária e se faria alguma modificação. A intenção é 

comparar as questões relativas ao índice de acidentes verificados e o nível de desconforto no 

final do dia ao grau de satisfação e segurança sentidos na residência. 

O questionário 3 (APÊNDICE 3) foi formado por uma tabela onde os voluntários 

listaram características de sua moradia que consideraram adequadas ou inadequadas, com 

possibilidade de inserir sugestões naqueles ambientes que consideraram inadequados. Esta 

tabela consiste em uma análise crítica dos diversos ambientes de uma residência. Pretende-se 

avaliar de uma forma mais específica, ambiente a ambiente, qual o grau de satisfação acerca 

da moradia dos entrevistados. Como complemento da pesquisa, foram visitadas algumas 

residências e fotografado alguns ambientes. 

 

 

4.1.3 Plano de Amostragem e Procedimento de Coleta de Dados 

 

O estudo foi realizado com os alunos do campus da Universidade Federal de 

Pernambuco, mais precisamente na Universidade Aberta a Terceira Idade (UnATI/UFPE), 

inscritos no segundo semestre do ano de 2011. Regulamentada de acordo com Portaria 

normativa nº 01 de 17 de janeiro de 2002 (BO. UFPE), a UnATI é um subprograma do 

PROIDOSO e funciona no Centro de Ciências da Saúde da UFPE. Os questionários foram 

aplicados nos meses de novembro e dezembro de 2011. 

A amostra é formada por indivíduos de ambos os sexos, sem distinção de renda, grau 

de escolaridade ou local de moradia. Foi escolhida a Universidade Aberta a Terceira Idade 

pelo fato de os idosos ali inscritos serem indivíduos ativos e independentes. Foram 

distribuídos 150 questionários.A população da UnATI conta em média com 600 alunos por 

semestre. 

Para este estudo, será adotada a definição de pessoa idosa segundo a Política 

Nacional do Idoso – PNI – Lei nº 8.842/94, em seu art. 2º, que oferece a definição de corte 

etário equivalente ou superior a 60 anos. Foram excluídos idosos com comprometimento de 

comunicação e/ou cognição que pudessem interferir na coleta dos dados primários durante a 



 

 82 

entrevista, bem como aqueles idosos residentes em Instituições de Longa Permanência (ILP), 

pois estas pessoas fugiam ao critério de idoso ativo e independente, essencial ao objeto da 

pesquisa: a verificação da percepção de barreiras no ambiente. 

Foram distribuídos 150 questionários, dos quais somente 72 foram entregues 

respondidos, o que representou 48% de aceitação confirma a tendência de admitir que os 

idosos não se sentem à vontade com pesquisas no campo social. Os dados coletados foram 

tabulados em forma de gráficos e tabelas. 

 

4.1.4 Processamento dos dados obtidos 

 

Os dados quantitativos foram tabulados e processados eletronicamente com o auxílio 

do programa Microsoft Excel 2007, convertendo-se em porcentagem (%) de resposta e 

gerando gráficos e tabelas a partir das respostas obtidas, como também pelo cruzamento de 

respostas. 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

O projeto de pesquisa foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco para análise e posterior 

consentimento da realização do estudo, como preconizado pelo CONEP na resolução 196/96 

que trata da pesquisa envolvendo seres humanos com o resguardo aos princípios éticos da 

justiça, beneficência e da não maleficência.Registro CEP/CCS/UFPE Nº 308/11. 

Foi encaminhado à Coordenação da UnATI/UFPE um termo de autorização para 

pesquisa e providenciado termo de anuência (ANEXO 2) que declara a concordância quanto 

ao recebimento da pesquisadora para realização da investigação, sendo facultativo o uso das 

instalações do local para coleta dos dados após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. 

Aos participantes da pesquisa foi entregue o termo de consentimento livre e 

esclarecido (ANEXO 3), em que são explicados os objetivos da pesquisa, riscos e benefícios, 

a presença do anonimato e a possibilidade de desistência da pesquisa, caso julgue necessário. 
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Após o término da pesquisa, o material de análise de dados, questionários e possíveis 

registros fotográficos e/ou gravações em vídeos serão armazenados no LABERGO Design – 

Laboratório de Ergonomia e Design Universal do Departamento de Design da Universidade 

Federal de Pernambuco. 

 

4.2.1 Riscos/Benefícios 

 

A pesquisa apresenta risco mínimo relativo, considerando-se o possível 

constrangimento dos idosos no momento da realização das entrevistas. Porém, seus resultados 

trarão benefícios na melhoria da qualidade de vida do idoso, uma vez que poderá contribuir de 

forma positiva para os questionamentos relativos ao alto índice de acidentes domiciliares na 

terceira idade; a partir de estudos de ergonomia que permitem melhorar a adequação do 

mobiliário de interiores à realidade desses usuários. 

Os benefícios diretos para os sujeitos da pesquisa virão na forma de palestras na 

UnATI e/ou centros de ensino em geral, como universidades públicas e particulares, além de 

instituições que abrigam idosos. No ato do preenchimento do questionário, os participantes 

receberão um folheto educativo de como evitar quedas e lesões no desempenho das atividades 

diárias. Este material ficará também disponível na UnATI.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Dados dos Entrevistados 

 

5.1.1 Questões especulativas sobre a avaliação socioeconômica e cultural 

 

Dos 72 questionários respondidos e válidos, 86,12% foram preenchidos por mulheres 

e 13,88% por homens. Essa diferença é explicada por a maioria dos alunos da UnATI ser 

composta por mulheres, e ratifica a tendência demográfica brasileira que afirma que elas 

vivem mais que os homens. Outro fator importante a ser considerado é o maior número de 

participação de mulheres em grupos de terceira idade, sendo elas mais sociáveis e interessadas 

neste tipo de pesquisa. A idade das pessoas que participaram da pesquisa está expressa no 

Gráfico 4-Idade dos Entrevistados 

Gráfico 4 

  

 

 

 

 

Percebe-se que a maioria dos entrevistados (58,3%) pertence ao grupo entre 60 e 70 

anos e a minoria (6,94%) encontra-se no grupo acima de 80 anos. Essa constatação é 

justificada pela tendência das pessoas com mais idade de não participar de forma significativa 

de atividades sociais por motivos de saúde ou interesse. 

Gráfico 5 
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O nível de escolaridade Ensino Médio sobressaiu na pesquisa. O fato de a pesquisa 

ter sido realizada pelos alunos da UnATI pode explicar essa questão, pois a maioria dos 

alunos dessa instituição faz parte desse nível de escolaridade. Outra explicação é que, na 

segunda metade do século XX, as mulheres tinham menos oportunidades de frequentar 

universidades. 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

Observa-se no Gráfico 6 uma maior população com renda mensal de 2 e 4 salários 

mínimos; o que tem explicação no fato de os idosos, em sua maioria, terem aposentadorias ou 

pensão e, muitas vezes, não possuírem rendimentos próprios. Além de, como constatado no 

item anterior, a maioria dos entrevistados apresentar apenas o nível médio de escolaridade. A 

população que afirma ganhar mais que 4 salários foi equivalente a que admitiu receber um 

salário mínimo. 

Gráfico 7 
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Pela análise do Gráfico 7, é possível perceber que a porcentagem de indivíduos 

casados (40,27%) foi a maior verificada; o que explica, no Gráfico 8, a grande porcentagem 

de residências com número entre 2 e 4 moradores (73,7%). Esse resultado também pode ser 

explicado pelo fato dos casamentos contabilizados pertencerem à outra época, em que a 

separação não era tão normal quanto é hoje em dia. Em contrapartida, a porcentagem de 

viúvos (33,33%) também foi alta em relação à baixa porcentagem de indivíduos que moram 

sozinhos, explicado pelo fato de pessoas idosas necessitarem de um cuidado maior que os faz 

procurarem morar com parentes para se sentirem mais seguros. Dos viúvos, 92% são do sexo 

feminino. Esse dado é bastante interessante, pois reflete duas realidades: a primeira é que as 

mulheres vivem mais que os homens e a segunda é que elas, quando se encontram sozinhas, 

escolhem viver a vida participando de atividades sociais e procurando experimentar novas 

experiências e aprendizados. 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão do desempenho de tarefas domésticas foi dividida em 4 tarefas básicas, 

cozinhar, lavar roupas, arrumar a casa e lavar louças. Os dados obtidos foram positivos no 

sentido de corroborar com a perspectiva da pesquisa de se relacionar com idosos ativos que 

desempenham tarefas da vida diária. O Gráfico 9 mostra o índice de desempenho de tarefas 

domésticas respondido pela questão: Desempenha tarefas domésticas?  
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Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 9 mostra a porcentagem dos entrevistados que desempenham tarefas 

domésticas (81,6%). Dos 18,4% que não desempenham tarefa, 80% são do sexo masculino. 

Esse resultado representa um forte apelo cultural, pois no Brasil, apesar de estarmos 

progredindo para uma sociedade mais igualitária entre os sexos, ainda existe um resíduo da 

sociedade patriarcal, sobretudo nas gerações mais velhas que consideram naturais as tarefas 

domésticas serem de responsabilidade exclusiva feminina ou de empregados contratados 

especificamente para este fim. Além de que, raramente, o homem mora só, evidenciando os 

itens verificados no Gráfico 8. 

Entre as tarefas citadas (cozinhar, lavar roupas, arrumar a casa e lavar louças), todas 

receberam porcentagens equivalentes. Ou seja, todos os indivíduos pesquisados desempenham 

tarefas, cozinham, lavam roupa, arrumam a casa e lavam louça, de forma equivalente, 

lembrando que a maioria pertence ao sexo feminino (82%). 

 

 

5.1.2 Questões Especulativas Sobre Acidentes Domésticos 

 

A questão sobre acidentes domésticos (Gráfico 10) revelou um equilíbrio entre os 

indivíduos: quase metade dos entrevistados admitiu já ter sofrido algum acidente doméstico 

Desempenho de Tarefas 
Domésticas

Sim - 81,6%

Não -18.4%



 

 88 

(43,06%), enquanto 52,78% afirma nunca ter sofrido acidente em sua residência. Dentre a 

população que afirma já ter sofrido algum tipo de acidente doméstico, 25% pertence ao sexo 

masculino e 75% ao sexo feminino. Esse dado pode ser consequência do maior número de 

mulheres que compõem a pesquisa, ou ainda de serem elas quem realizam a maior parte das 

tarefas domésticas. 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

Os ambientes em que se verificou o maior número de quedas foram cozinha 

(41,95%) e banheiro (12,94%). Surpreendentemente, a cozinha se sobressaiu ao banheiro, 

posto que este último oferece riscos inerentes a áreas molhadas.. Observa-se no Gráfico 11 os 

espaços apontados como locais de acidentes pelos entrevistados. A escada, o quarto, o terraço, 

o corredor e a sala registraram o mesmo índice de quantidade de acidentes (9,68%). 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

Os entrevistados pontuaram várias causas para a ocorrência dos acidentes, falta de 

atenção (36%), obstáculos no percurso (22,7%), presença de animais (9%) e piso escorregadio 
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(22,7%), configurando a queda (87,5%) como o acidente mais relatado, além de citarem 

queimadura (12,5%). A porcentagem alta verificada no item falta de atenção (36%), no 

Gráfico 12, pode ser justificada pelos problemas de visão, ansiedade e depressão, muito 

comuns nessa fase da vida, e agravados pela ingestão de medicamentos que podem alterar o 

estado mental da pessoa, causando a perda de atenção e de concentração. 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir dos resultados verificados, percebe-se a importância de atenção no dia a dia, 

pois pequenas distrações podem ocasionar graves acidentes. O piso escorregadio é um fator 

muito lembrado (22,7%) e que pode facilmente ser contornado, com cuidados devidos, assim 

como obstáculos (22,7%) e animais domésticos dentro de casa (9%). A tontura (4,5%) 

consiste em um problema orgânico, advindo de fatores intrínsecos e, portanto, mais 

complexos. Foi observado ainda casos de mobiliário inadequado (4,5%), como o exemplo de 

uma entrevistada que sofreu um acidente na cozinha enquanto tentava acessar o armário, 

sendo atingida por um recipiente na cabeça. 

Quando indagados acerca da última vez que sofreram acidentes domésticos em sua 

casa atual, verifica-se pelo Gráfico 13 que a maior porcentagem de acidentes encontra-se 

entre os 66 e 70 anos. Isso pode ser explicado pelo fato de que, com o passar dos anos, as 
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Piso Escorregadio- 22,7%

Obstáculo no Percurso - 22,7%

Presença de Animais - 9%
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Mobiliário Inadequado-4,5%
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pessoas vão tomando mais cuidado com as causas extrínsecas a quedas no ambiente 

doméstico, além do fato de ser essa faixa etária a maior da amostra (59%). 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Questões especulativas sobre desconforto físico 

O item 7 do questionário 1 refere-se ao desconforto físico no desempenho das tarefas 

diárias. Surpreendentemente, 48,5% dos entrevistados afirmaram que não sentem desconforto 

nesse item. Os outros 51,5% admitiram desconforto nas diversas tarefas: cozinhar, lavar 

roupa, arrumar a casa e lavar a louça, atividades que se desempenham em posição vertical e 

em pé. Com relação à parte do corpo em que sentem maior desconforto no final do dia, pernas 

(27,4%) e coluna (32,2%) configuraram o maior número de respostas, provavelmente pela 

postura exigida para estas tarefas, como se observa no Gráfico 14. 

Gráfico 14 
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A maior incidência de respostas com relação ao desconforto na coluna e pernas 

também pode ser explicada pelo esforço e o peso a que estão submetidas estas partes do corpo 

no desempenho das tarefas, em função da musculatura e ossatura desgastadas agravadas por 

um mobiliário inadequado. Por exemplo, assentos muito baixos em que é preciso um esforço 

maior na musculatura no ato de sentar-se, assim como bacias sanitárias também com altura 

inadequada para a terceira idade, ou seja, a menos de 48 cm do piso. 

 

5.1.4 Questões especulativas sobre características de moradia e apego à residência 

 

A questão 9 indaga se os entrevistados mudariam da residência atual para uma mais 

ampla. A maioria (77,78%) dos entrevistados não se mudariam, 9,73% mudariam e 12,5% 

não responderam a questão. 

Gráfico 15 

 

 

 

 

Apesar de verificar a incidência de 43,06% de acidentes domésticos, em sua maioria, 

os entrevistados não expressam a vontade de mudar de residência. A mudança para o idoso é 

sempre complexa, pois envolve diversos fatores. Segundo Perito (2004), a mudança para um 

ambiente que ofereça um alto nível de segurança física e pessoal é um ajustamento comum; 

por outro lado, entretanto, tem-se uma perda de privacidade e de independência, fatores 

geralmente indesejáveis por todos, inclusive pelos mais velhos. Relocar o idoso contra a sua 

vontade pode causar aumento na susceptibilidade a doenças, porque a adaptação pode ser 

relativamente dolorosa e bastante difícil  

Desejo de Mudança de 
Residência Não- 77,78%

Sim-9,73%

Não respondeu-

12,5%
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A questão 10 do questionário aplicado solicita um desenho da casa e a questão 11 

sugere considerações a serem feitas sobre a velhice. Do total de entrevistados, 82% não 

fizeram o desenho, em contrapartida, 60% dos idosos entrevistados teceram algum comentário 

sobre o fato de envelhecer. Na maioria são observações positivas da velhice, como consistir 

em um fato natural ou ser uma bênção conseguir chegar à idade avançada desempenhando 

atividades da vida diária. Algumas considerações observadas pelos entrevistados: 

 

1. “Se eu envelhecer com saúde, essas tarefas que desempenho, nada representam”; 

2. “Com a velhice chegam a falta de força, de percepção e as dificuldades motoras, 

enquanto as tarefas diárias continuam inalteradas”; 

3. “Pretendo fazer o que gosto até o fim da vida, com amor, se Deus quiser”; 

4. “O envelhecimento é um processo natural que todos nós temos que aceitar com 

sabedoria”; 

5. “Quero envelhecer com dignidade e capacidade de fazer minhas tarefas diárias, sem 

dependência”; 

6. “Saber envelhecer é belo. Chegar aos 74 anos com saúde e dignidade e sem precisar 

de outros é muito mais belo”; 

7. “Envelhecer para mim é uma benção de Deus e se envelhecermos com finalidade de 

vida, a benção é ainda maior”. 

 

Como se observa no Gráfico 16, a maioria dos entrevistados (79,17%) possui casa 

própria. Esse é um dado bastante interessante considerando que 40,28% dos entrevistados 

ganham entre 2 e 4 salários mínimos e 26,38 % ganham mais de 4 salários mínimos, o que 

evidencia um bom nível social e de escolaridade. O fato de residir em casa própria é 

importante, pois facilita reformas sem maiores implicações. Um total de 90% das pessoas 

casadas, 40,8% da amostra, e 82% das viúvas, 32,6% da amostra, declararam que suas casas 

são próprias. Verificaram-se imóveis alugados no grupo dos divorciados, viúvos e casados. 



 

 93 

 

Gráfico 16- Caracterização da Residência 1  

 

 

 

 

 

 

 

Quase metade dos entrevistados mora em casa térrea (48,7%) e própria (79,17%), o 

que facilita muito a adaptação, caso considerem necessária. É interessante notar que, em razão 

da segurança, a casa térrea é a que configurou o maior número de respostas. 

Gráfico 17- Caracterização da Residência 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação ao tempo de moradia (Gráfico 18), a maioria dos entrevistados 

(63,89%) afirma que reside na casa há mais de 20 anos. 

Caracterização da Residência 1

Instituição Especializada 
para idosos-0%

De Parente  ou Amigo-

2,78%

Alugada-18,0%

Própria-79,17%

Caracterização da Residência 2
Quarto-0%

Sobrado-4,2%

Casa c/mais de um 
pavto.-16,67%
Apartamento-30,6%

Casa Térrea-48,7%
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Gráfico 18 

 

 

 

 

 

Evidencia-se com esse item que os três casos anteriores – casa própria (79,17%), 

casa térrea (48,7%) e maior tempo de moradia (63,89%) – são os de maior índice verificado. 

Nota-se que a mobilidade residencial se observa com mais intensidade na fase mais jovem da 

vida, devido, entre outras coisas, à aquisição da casa própria. Além disso, o idoso desenvolve 

uma resistência a sair do seu canto, onde se sente seguro, para um novo espaço onde terá de 

adaptar-se. 

A questão de número 4 indaga qual o motivo de mudança para a casa atual. Os 

motivos de mudança de residência são bem variados (Gráfico 19). Embora a mobilidade não 

tenha sido recente, um dos fatores relevantes é a aquisição da casa própria (79,17%), como 

citado anteriormente. Segurança e questões financeiras também foram lembrados em 15,28% 

dos casos, e ainda a aproximação dos parentes (9,73%), bem como mudança de cidade 

(9,73%), que muitas vezes é uma consequência dessa aproximação. Vale salientar que 29,15% 

não responderam a esta pergunta, talvez por a maioria (63,89 %) residir na casa por mais de 

vinte anos e os motivos já se encontrarem distantes. 
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Gráfico 19 

  

 

 

 

 

 

 
 

5.1.5 Questões especulativas sobre a relação entre os entrevistados e a habitação 
 

Até a questão 6 desse questionário, as perguntas são direcionadas ao uso das áreas 

mais críticas. Como as respostas possuem alternativas iguais, os seus resultados foram 

arrolados em uma planilha na Tabela 7. 

Tabela 7 

CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO  ENTRE OS ENTREVISTADOS E A HABITAÇÃO 1 

Na sua casa sente facilidade            

  

Sinto 

Dificuldade 

Sinto 

facilidade 

Sinto Muita 

Facilidade 

Não 

utilizo 

Não 

respondeu 

 Para circular e se Locomover 6%   86%   8% 

No uso do banheiro 6% 4% 84%   6% 

No uso da cozinha   6% 79,5% 6% 8,5% 

No uso da área de serviço 8%   73,4% 6,6% 12% 

No uso do mobiliário   5% 90%   5% 

No uso das portas e janelas   12,5% 79,5%   8% 

No acesso à casa     90%   10% 
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Nota-se na Tabela 7 que a maioria dos entrevistados (86%) afirmou que sentem 

muita facilidade de circulação e no uso das áreas de cozinha (79,5%), banheiro (84%), área de 

serviço (73,4%), bem como no uso do mobiliário (90%), portas e janelas (79,5%). O uso do 

banheiro, apesar de ser um espaço complexo, por se tratar de uma área molhada e de poucos 

metros quadrados, foi um dos ambientes que as pessoas afirmaram possuir mais facilidade no 

uso. Surpreendentemente, uma porcentagem muito pequena de entrevistados (6%) admitiu 

sentir dificuldade em um desses ambientes. Cruzando-se os dados obtidos, observa-se que as 

pessoas que declararam alguma dificuldade no uso dos ambientes, em sua maioria, moram em 

apartamentos ou casa duplex, o que vem confirmar a ideia de que pequenos espaços 

dificultam o seu uso; e todos possuem problemas físico/muscular ou relacionado ao 

esqueleto/ossatura ou ainda cardíaco. 

A pergunta 7 questiona se os entrevistados estão satisfeitos quanto à iluminação. 

Todos responderam que estão satisfeitos, porém desconhecem os níveis satisfatórios de 

iluminância média determinada segundo a NBR 5.382 (1997), que no nosso caso não pode ser 

inferior a 525 lux. 

  Tabela 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tabela 8 expressa o grau de segurança dos entrevistados em relação a acidentes e 

quedas, fuga em caso de incêndio e quanto a invasões e arrombamentos. 

Surpreendentemente, a questão de segurança revelou um alto índice de 

confiabilidade, apesar de a maioria dos entrevistados morarem em casa térrea. Importante 

CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO  ENTRE OS ENTREVISTADOS E A HABITAÇÃO 2 

Na sua casa, você se sente  seguro em relação a  

  

Sinto-me 

seguro 

Sinto-me 

pouco 

seguro 

Sinto-me 

inseguro 
Não respondeu 

Acidentes e quedas 70% 15% 10% 5% 

Fuga em caso de incêndio 65% 25% 5% 5% 

Invasões e arrombamentos 80%   15% 5% 
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observar que 70% dos entrevistados se declararam seguros com relação a acidentes e quedas, 

porém, cruzando os dados, vê-se que quase a metade já sofreu algum tipo de acidente 

doméstico como mostra o Gráfico 10 (43,06%). Com relação à fuga em caso de incêndio, a 

maioria das pessoas que mora em apartamentos declarou-se insegura (75%) ou pouco segura 

neste item, pois a evacuação pelas escadas é muito mais complexa. 

A questão 11 indaga se o entrevistado considera a sua residência adequada as suas 

atividades diárias. A maioria (95,84%) considera a sua residência adequada as suas atividades, 

de acordo com o Gráfico 20. 

Gráfico  20 

 

 

 

 

 

A questão 12, expressa por meio do Gráfico 21, pergunta se o entrevistado já 

realizou alguma reforma ou adaptação para facilitar o uso de sua casa. 

Gráfico 21 –Reformas na Residência 

 

 

 

 

 
 

 

Casa Adequada às Atividades 
Diárias Adequada-95,84%

Não Adequada-0%

Não respondeu-
4,16%

Já Reformou a Casa
Sim-44,5%

Não- 36,12%

Não respondeu-
19,38%
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Gráfico 22 – Motivos Para Mudança na Casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de 95,84% dos entrevistados afirmarem que a sua casa está adequada às suas 

atividades diárias, como visto no Gráfico 20, 18,0% afirmou que fariam adaptações para 

deixar a casa mais flexível para futuras instalações, 20,9% dos entrevistados afirmaram que 

não fariam nenhum tipo de modificação e 8,34% dos questionados se mostraram preocupados 

com acidentes domésticos admitindo que fariam modificações para sentirem-se mais seguros 

quanto a risco de acidentes. Questionados por que ainda não fizeram modificações em suas 

residências, 45% afirmou que não fez reformas por questões financeiras, 25% não sentiu 

necessidade, 5% pela razão de morarem em casa alugada, 5% por ser muito complicado e 5% 

porque a casa não tem condições de ser modificada. 

 

5.1.6 Questões especulativas sobre o estado físico e a saúde dos entrevistados 

 

A questão 16 indaga sobre o que o entrevistado faria se precisasse de assistência para 

suas atividades diárias. Mais uma vez, observa-se no Gráfico 23 que a opção de não mudar de 

casa prevalece sobre as demais, com 55,56% dos entrevistados afirmando que não mudariam 

e encontrariam alguém que ajudasse nas necessidades diárias. Observa-se também que a 
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mesma proporção foi verificada no item de cor verde, mudaria para alguma instituição 

especializada para idosos (9,73%), e no de cor roxa, mudaria para a casa de algum parente 

(9,73%), pelo que se pode concluir que as Instituições de Longa Permanência (ILP) são vistas 

com simpatia por parte dos idosos consultados. 

 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados acerca da saúde dos entrevistados, no âmbito dos grandes sistemas do 

corpo humano, incluindo a ossatura e musculatura, foram também relacionados em uma 

planilha na Tabela 9. Observa-se que a maioria (60%) dos questionados afirmou possuir 

algum problema físico, muscular ou relacionado ao esqueleto, confirmando a necessidade de 

adaptação do ambiente e equipamentos a eles relacionados. Problemas de tato (0%) e fala 

(0%) não foram verificados, porém, em todos os outros sentidos foi observado algum tipo de 

distúrbio, principalmente no sentido da visão (45%). 
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Tabela 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os problemas musculares ou ósseos (60%) foram percebidos com o cruzamento de 

dados na pesquisa a partir dos 62 anos, indicando que as pessoas começam a conviver com 

essa ordem de dificuldade no início da terceira idade. 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES RELATIVAS AO ESTADO FÍSICO E SAÚDE SIM NÃO 
NÃO 

RESPONDEU 

1 

Tem algum problema físico muscular ou relacionado ao 

esqueleto/ossatura? 
60% 30% 10% 

2 Tem algum problema cardíaco ou vascular? 30% 70%   

3 Tem algum problema respiratório? 15% 80% 5% 

4 Tem alguma perda ou problema de audição? 25% 75%   

5 Tem algum problema de equilíbrio? 35% 65%   

6 Tem algum problema de fala?  0% 100%   

7 Tem alguma perda de visão? 45% 55%   

8 Tem alguma perda de olfato? 5% 90% 5% 

9 Tem algum problema de tato? 0%  95% 5% 
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Quase metade dos entrevistados (40,28%) admitiu que problemas físicos dificultam as  

atividades da vida diária, porém a mesma porcentagem (40,28%) afirma que esses problemas 

não lhes trazem dificuldade no desempenho das tarefas,(Gráfico 24). 

 

5.1.7 Questões especulativas sobre a percepção dos entrevistados e a habitação 

 

A Tabela 10 corresponde aos dados processados do questionário 3, em que os 

entrevistados responderam acerca de como percebem e dialogam com vários ambientes da sua 

casa, corredores, escada, garagem, cozinha, despensa, além de responderem como se 

relacionam com equipamentos como portas, janelas e degraus. O questionário 3 também 

aborda assuntos relativos ao conforto ambiental, como  iluminação e ventilação. Os dados 

obtidos foram convertidos em porcentagem e lançados em uma planilha, configurando a  

tabela 10. 

 

Tabela 10. 

QUESTÕES RELATIVAS À PERCEPÇÃO DA MORADIA       

Circulação/Degraus/Escada SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

Os corredores são amplos? 85%   15% 

As portas são amplas? 100%     

Existe espaço confortável para abertura das portas? 95%   5% 

Os degraus estão bem conservados? 75%   25% 

As superfícies são seguras? 95%   5% 

Existe corrimão nos dois lados da escada? 20% 30% 50% 

Existe espaço suficiente para os dedos, entre corrimão e parede? 25% 15% 60% 

O corrimão permite uma boa empunhadura? 15% 15% 70% 

Os degraus são profundos o suficiente? 55% 5% 40% 
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Acesso e garagem SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

Existe espaço para estacionamento adequado? 75% 10% 15% 

Este espaço é suficiente para o acesso à casa? 75% 5% 20% 

Existe portão automático? 20% 70% 10% 

Portas e Janelas SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

As portas e janelas são fáceis para abrir e fechar? 85% 10% 5% 

As fechaduras e maçanetas são fáceis de operar? 90% 5% 5% 

As portas são largas o suficiente para passagem de cadeiras de rodas ? 90% 5% 5% 

As soleiras são mais altas do que 2cm? 30% 15% 55% 

Existe espaço livre para manobra enquanto abre ou fecha a porta? 85%   15% 

A porta de entrada tem visor ou olho mágico com altura conveniente ? 35% 40% 25% 

Revestimentos de Piso SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

As superfícies são seguras e não escorregadias? 80% 5% 15% 

Existem tapetes e capachos que podem ser perigosos? 5% 85% 10% 

Existem mudança de nível internas? 5% 65% 30% 

Se existem, são óbvias e com marcação facilmente visíveis? 10% 15% 75% 

Cozinha SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

O layout é conveniente e seguro? 40%   60% 

O forno e geladeira podem ser abertos com facilidade e espaço 

suficientes? 
90%   10% 

Os marcadores do fogão são identificáveis com facilidade? 85% 5% 10% 

O tampo tem profundidade e altura adequadas para o seu uso? 85%   15% 

Você pode trabalhar sentado? 65% 20% 15% 

Os puxadores dos armários são fáceis de manipular ? 90%   10% 
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Áreas de guarda e estocagem SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

Elas estão localizadas convenientemente? 75%   25% 

Elas são adequadas e de fácil uso? 80%   20% 

Você consegue alcançar facilmente todos os itens? 60% 20% 20% 

Banheiro SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

O layout é conveniente e seguro? 40% 10% 50% 

O revestimento do piso é escorregadio ? 20% 55% 25% 

O tampo tem profundidade e altura adequadas para o seu uso? 65%   35% 

Seus cantos são arredondados? 35% 25% 40% 

Existe espaço para um banco no box? 70% 15% 15% 

O chuveiro fica dentro de uma banheira?   80% 20% 

Se sim, a borda desta banheira tem altura confortável para ser 

alcançada? 
  5% 95% 

Existe algum fechamento rígido para o box?   60% 40% 

A porta do box é de abrir? 30% 25% 45% 

Se sim, o sentido de abertura da porta é para fora do box?   15% 85% 

os registros e torneiras são de fácil manipulação? 75% 15% 10% 

Todos conseguem se enxergar no espelho? 70% 5% 25% 

Tomadas/Interruptores/Alarme SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

As tomadas e interruptores são fáceis de manusear? 95%   5% 

As extensões estão em boas condições? 85%   15% 

As extensões são necessárias? 60% 25% 15% 

Existem detectores de fumaça nas áreas necessárias?   85% 15% 

Existe um sistema de alarme? 10% 80% 10% 
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O telefone é facilmente acessível ? 90% 5% 5% 

É possível escutar a campainha de qualquer parte da casa? 60% 10% 30% 

Iluminação/Ventilação SIM NÃO  
SEM 

RESPOSTA 

A iluminação é adequada para o uso das áreas? 90%   10% 

A iluminação é suficiente para garantir a segurança no uso? 85%   15% 

Existe luz de balizamento noturnas onde é necessário? 25% 35% 40% 

A casa é bem ventilada? 65% 15% 20% 

Existe algum cômodo sem ventilação ou iluminação natural? 20% 60% 20% 

 

As nove primeiras perguntas do questionário acima se referem a circulação, degraus 

e escada. A maioria (65%) dos entrevistados afirmou que as portas e corredores são amplos, 

existe espaço confortável para abertura das portas, os degraus são bem conservados e as 

superfícies são seguras. A pergunta sobre a empunhadura do corrimão obteve o maior índice 

de ausência de respostas, sendo 60% devido a dificuldade de entendimento da questão. 

Estacionamento e acesso à casa também obtiveram alto índice de satisfação, ambos 75%. 

Quanto ao portão automático, 70% dos questionados afirmaram não possuir. Portas, janelas, 

fechaduras e maçanetas também não constituem problema para os entrevistados, declarando-

se satisfeitos com tais equipamentos a uma porcentagem de 85 a 90%. Enquanto 55% dos 

entrevistados não responderam a pergunta sobre a altura da soleira, o que indica também falta 

de entendimento da pergunta. 

Quanto ao revestimento do piso, 85% afirmaram que a superfície é segura e não 

escorregadia e que não existem tapetes ou capachos representando risco de acidentes. A 

maioria também, 60% afirmou que não existem mudanças de nível internas. 

Surpreendentemente, 60% dos questionados não responderam à pergunta relativa à segurança 

do layout da cozinha. O fogão é outro item com o qual a maioria (85%) afirmaram não ter 

dificuldades em se relacionar. Já 80% disseram que a área de estocagem está localizada 

convenientemente, 60% que são adequadas e de fácil uso e 60% atestaram alcançar facilmente 

todos os itens. No banheiro, 70% asseguraram ter espaço no Box para colocação de banco. De 

uma maneira geral, não foram registradas dificuldades no banheiro. Com relação ao item 
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segurança, 85% expuseram não existir detectores de fumaça nas áreas necessárias e 80% 

disseram não possuir sistema de alarme. Em contrapartida, 65% dos entrevistados 

confirmaram sentirem-se seguros com relação à fuga em caso de incêndio e 80% se sentem 

seguros quanto a arrombamentos. A maioria (90%) considera a sua residência confortável  no 

item iluminação e 65% considera a sua casa adequadamente ventilada.  

5.2 Discussão dos resultados e contribuição para a pesquisa 
 

       Analisando os dados, observa-se um quadro bastante favorável quanto às 

condições de moradia dos entrevistados, com 95% dos questionados afirmando ser adequada a 

sua moradia às atividades diárias, o que revela um grau de satisfação bem elevado. As 

questões referentes à segurança tiveram uma cotação inferior. Com relação a sentirem-se 

seguros em caso de fuga em incêndios, 65% afirmaram que se sentem seguros, enquanto 70% 

disseram sentir-se seguros em casos de acidentes e quedas e 80% atestaram sentir-se seguros 

com relação a invasões e arrombamentos. Segundo Steinfeld apud Perito (2004), em pesquisa 

realizada pelo Research Center on Aging da Universidade de Buffalo (USA) cujo objetivo era 

testar o julgamento que cinquenta e um idosos faziam de suas casas e qual o grau de 

percepção das barreiras, a equipe técnica diagnosticou 790 barreiras contra 233 identificadas 

pelos usuários. Esse é um dado bastante interessante, pois na questão acerca de tapetes em 

casa, 85% afirmaram não existir tapetes ou capachos que podem ser perigosos. Porém, em 

algumas residências visitadas, observou-se o uso bastante acentuado de tapetes em vários 

cômodos. As Figuras 5, 6, 7 e 8 mostram tapetes em várias situações. 

 

Figura 5- Tapete 1 

 

Figura 6- Tapete 2 
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Figura 7- Tapete 3 

 

 

Figura 8- Tapete 4 

 

Entende-se, a partir destes dados, que os idosos não consideram tapetes como 

barreiras com potencial para causar acidentes. 55% das pessoas afirmaram que não mudariam 

de casa se precisassem de ajuda nas atividades diárias e encontrariam alguém para ajudá-los. 

A opção de mudar-se para uma casa que se adequasse às suas necessidades no mesmo bairro 

ou em qualquer bairro encerrou-se como opção para apenas 5% dos entrevistados. Uma casa 

adequada às necessidades pressupõe mais autonomia e liberdade para o morador, e mesmo 

assim essas opções não foram as mais escolhidas. Infere-se desta questão que para o idoso o 

fato de mudar-se é uma questão bastante incômoda. A alternativa de encontrar alguém para 

ajudar nas atividades diárias pressupõe que seja preferível a companhia de outra pessoa à 

insegurança de viver só. 

 Observa-se que apenas 48,7% admitiram fazer alguma modificação nas suas 

casas e 45% desses não fez por questões financeiras. Os riscos associados às barreiras são 

subestimados. Por exemplo, adequações ergonômicas no banheiro não são executadas como 

deveriam. Como observa Perito (2004), devemos esperar que a idade e a diminuição das 

habilidades signifiquem mudanças nos riscos que corremos. Mas, pela perspectiva 

psicológica, muitos desses problemas não são percebidos como um sério risco. Quando 

indagados acerca da relação entre os problemas físicos e as dificuldades da vida diária, 40% 

dos entrevistados afirmaram que esses problemas trazem complicações no desempenho das 

atividades. Por outro lado, 95% consideraram a casa adequada às atividades diárias, o que 

expressa o excessivo grau de satisfação e confirma a hipótese de que os idosos não 

conseguem identificar as barreiras existentes em sua residência. 
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5.1 Recomendações 

 

As recomendações decorrentes do resultado da pesquisa foram inseridas em uma 

tabela que traça diretrizes para projetos destinados a pessoas idosas. As necessidades 

humanas são diferenciadas, estando atreladas a vários fatores como hábitos de vida, 

experiências, formação e limitações físicas. Dessa forma, as pessoas são únicas e devem ser 

tratadas de forma específica. Assim, na concepção de um projeto que vise o conforto 

ambiental e a qualidade de vida do idoso, os fatos geradores que determinam as resoluções 

de projeto devem levar em consideração as necessidades e desejos do usuário. 

Existem três fatores preponderantes na concepção de projetos para pessoas idosas 

que devem ser avaliados e considerados: a segurança, o conforto e a afetividade. A 

segurança é fundamental no sentido de se minimizar ao máximo o risco de quedas e 

acidentes domésticos de uma maneira geral. Os danos físicos, psicológicos e financeiros 

resultantes de acidentes com idosos podem ser altos e muitas vezes são irreversíveis. 

O conforto ambiental é um item que traz em si o conceito de qualidade de vida e 

contribui para o bem-estar físico e psicológico de qualquer pessoa. Níveis inadequados de 

temperatura, luminosidade, sonoridade e ventilação podem ocasionar enfermidades, da 

mesma forma que níveis adequados dos referidos itens contribuem para incentivar a vontade 

de produzir e participar de forma ativa da sociedade. 

A afetividade pela memória e o apego ao lugar e ao passado estão refletidos em 

objetos, hábitos, espaços e devem ser respeitados e estimulados se forem trazer sentimentos 

positivos. Portanto, a afetividade por essas pequenas coisas que fazem parte da vida deve 

ser respeitada e estimulada, contribuindo para que as pessoas se sintam confortáveis e 

felizes em suas moradias e venham a se tornar fortalecidas e confiantes de maneira a 

enfrentarem com dignidade os contratempos inexoráveis do envelhecimento. A Tabela 11 

traz diretrizes projetuais para moradias destinadas a pessoas idosas, resumindo em forma de 

planilha as conclusões alcançadas com a pesquisa.  
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Tabela 11 

RECOMENDAÇÕES  PROJETUAIS PARA MORADIAS DE IDOSOS 

AMBIENTES SEGURANÇA CONFORTO AFETIVIDADE 

 

 

 

 

BANHEIRO 

- Piso antiderrapante; 

- Tapetes com ventosas; 

- Colocação de barras de 
apoio; 

- Desnível máximo de 
1,5 cm em relação ao 
piso; 

- Fechamento do Box 
com material 
inquebrável, cortinas ou 
portas de correr; 

- Zoneamento - próximo 
ao quarto; 

- Possibilidade de abrir a 
porta por fora. 

 

- Largura mínima do Box 
– 80 cm; 

- Chuveiro portátil; 

- Torneiras 
monocomando; 

- Banco instalado dentro 
do Box; 

- Altura da bacia 
adequada ao usuário; 

- Iluminação adequada; 

- Ventilação adequada; 

- Espaço adequado ao 
uso de cadeiras de rodas; 

- Espelho frontal 
iluminado ou com 
inclinação de 10°. 

 

 

- Espaço adequado para 
colocação de objetos de 
uso pessoal; 

- Consulta ao usuário 
acerca de objetos que 
deseja ter no banheiro. 

Ex: 

*Quadros 

*Plantas 

*Revistas 

*Livros 

*Outros 

 

 

 

 

 

 

COZINHA 

- Piso antiderrapante; 

- Fogão com controle 
automático de 
desligamento de gás; 

- Gavetas com travas de 
segurança; 

- Altura de armários altos 
adequados ao usuário; 

- Evitar o uso de tapetes; 

- Local adequado para a 
guarda de medicamentos. 

 

- Bancadas de 85 cm a 90 
cm; 

- Apoio para os 
alimentos próximo aos 
equipamentos; 

- Portas de armários com 
visão translúcida; 

- Controles digitais com 
números grandes e sinais 
auditivos; 

- Iluminação adequada, 
células fotoelétricas com 
sensor de presença; 

- Ventilação adequada. 

- Consulta ao usuário 
acerca da instalação de 
equipamentos; 

Ex: 

*TV 

*Microondas 

- Consultas ao usuário 
acerca de objetos de 
decoração. 

Ex: 

*Quadros 

*Lembranças 

*Plantas 

*Pequenas hortas 
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RECOMENDAÇÕES  PROJETUAIS PARA MORADIAS DE IDOSOS 

AMBIENTES SEGURANÇA CONFORTO AFETIVIDADE 

 

 

 

 

SALA 

- Piso antiderrapante; 

- Evitar tapetes; 

- Conservar a circulação 
livre; 

- Evitar animais 
domésticos circulando 
dentro de casa; 

- Evitar mobiliário de 
risco, móveis 
pontiagudos e de vidro; 

- Evitar fios soltos; 

- Evitar panos de cortinas 
sobrando no chão. 

 

- Poltronas e sofás com 
altura adequada ao 
usuário; 

- Iluminação adequada; 

- Ventilação adequada; 

- Vistas para espaços 
urbanos agradáveis; 

- Paredes com cores 
confortáveis ao usuário; 

- Existência de luz 
natural; 

- Espaços adequados a 
manobras de cadeiras de 
rodas. 

 

-Configurar um espaço 
reservado ao usuário 
idoso; 

Ex: 

*Espaço para leitura. 

*Espaço para coleções 

- Consultas ao usuário 
acerca de objetos de 
decoração. 

*Quadros 

*Lembranças 

*Plantas 

*Oratório 

 

 

 

 

 

QUARTO 

- Piso antiderrapante; 

- Uso de luminárias do 
tipo vaivém; 

- Não usar tapetes; 

- Gavetas com travas de 
segurança; 

- Evitar colchas com 
muito pano no chão; 

- Evitar cortinas com 
muito pano no chão; 

- Possibilidade de abrir a 
porta por fora; 

- Situar-se próximo ao 
banheiro. 

- Tratamento acústico; 

- Piso com temperatura 
confortável; 

- Ventilação adequada; 

- Cama com encosto; 

- Altura da cama 
adequada ao usuário; 

- Portas do armário com 
fácil manuseio; 

- Altura do armário 
adequada ao usuário; 

- Local adequado para a 
guarda de medicamentos. 

 

- Usar cores de acordo 
com a preferência do 
usuário; 

- Ouvir o usuário na 
configuração do layout; 

- Consultas ao usuário 
acerca de objetos de 
decoração. 

*Quadros 

*Lembranças 

*Livros 

*Fotografias 

*Oratório 

Tabela desenvolvida como produto da dissertação de mestrado do departamento de design da UFPE, 
com base na pesquisa realizada.  

Mestranda: Márcia Hazin. Orientadora: Laura Bezerra Martins. Dezembro 2011. 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O comprometimento no uso do ambiente construído em função do avanço da idade é 

um fato comprovado. O desgaste das habilidades do corpo humano dificulta o desempenho 

das atividades da vida diária e a mobilidade espacial da pessoa idosa. Pode-se concluir que a 

mesma casa não pode ser adequada a todas as fases da vida.  

A maioria das pessoas consegue obter a sua casa na fase adulta produtiva e vislumbra 

permanecer nela durante a velhice. Com o passar dos anos, o corpo se modifica e a moradia 

quase não sofre intervenções. Percebe-se, pela amostra pesquisada, que as pessoas resistem à 

mobilidade residencial e a casa própria consiste no imóvel que vai lhe servir por toda a vida. 

Preferem contratar profissionais que auxiliem nas tarefas diárias a mudar de residência. A 

adequação domiciliar depende também de disponibilidade econômica, o que no Brasil é uma 

questão difícil em função da precária situação financeira da maioria da população, que 

apresenta baixos rendimentos. A questão de adequação da moradia passa a não ser prioridade 

nas famílias brasileiras, até porque estas não são percebidas como riscos de acidentes e lesões. 

O objetivo proposto na presente pesquisa que consistia em uma análise da percepção 

do idoso quanto à relação entre a sua condição física e o ambiente no qual está inserido foi 

alcançado pela aplicação dos questionários, os quais revelaram, por parte dos entrevistados, 

uma imensa vontade em fazer parte de forma ativa da vida em sociedade, desempenhando as 

suas tarefas de forma independente. Observa-se ainda, por meio das respostas dos indivíduos 

pesquisados, que a velhice, quando vivenciada de forma ativa e autônoma, consiste em uma 

fase muito prazerosa da vida. Por outro lado, a pesquisa revelou na amostra estudada uma 

baixa consciência perceptiva com relação à adaptação da residência ao indivíduo que nela 

habita. A adaptação se faz no sentido de o indivíduo ajustar-se ao ambiente e não o contrário. 

As questões sobre acidentes domésticos em idosos, discutidas durante o estudo 

teórico por diversos trabalhos que abordam o tema na comunidade científica nacional e 

internacional, serviram de base para identificar fatores determinantes nestes eventos, 

compreender como eles acontecem e quais as consequências diretas para as pessoas 

envolvidas. Esses elementos são de extrema importância na orientação de adequações 

projetuais para ambientes destinados a pessoas com mobilidades reduzidas, especialmente os 

idosos. 
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Como resultado da pesquisa, percebe-se que, em sua maioria, os idosos entrevistados 

encontram-se perfeitamente integrados em seus ambientes domésticos, descartando a 

possibilidade de mudança para um ambiente mais adequado a sua condição física ou ainda 

uma adequação da sua residência, seja por questões de comodidade, costume ou financeira. A 

adequação ambiental é uma questão de segurança física e qualidade de vida, e por isso se faz 

necessária a sua implementação como prevenção de acidentes. 

O presente estudo foi norteado pelo sentido da percepção, processo fisiológico pelo 

qual o indivíduo interpreta estímulos sensoriais a partir de vivências passadas e memórias. O 

histórico de vida contribui para delinear a forma pela qual a pessoa responde e interpreta os 

estímulos à sua volta. Assim, a questão da percepção na terceira idade é complexa, pois 

envolve uma história de vida com uma vasta memória de experiências acumuladas e 

referências que ficou no passado, tornando o advento da mudança um fato desestruturador, 

que se trata de uma quebra de referencial e portanto algo novo. 

Pôde-se observar na pesquisa o quanto o idoso sente-se feliz por ser capaz de 

conduzir sozinho suas atividades de forma independente. Essa capacidade concorre para o 

sentimento de que ele ainda consegue conduzir a sua vida da forma que mais lhe apraz. Um 

dos comentários recorrentes observados na aplicação dos questionários foi: “enquanto eu 

puder desenvolver as minhas atividades, eu sou feliz”. Apesar do prazer sentido na forma 

autônoma de conduzir a sua vida, os idosos não conseguem perceber a importância da 

adequação ambiental às suas condições físicas. 

A hipótese levantada na pesquisa de que pessoas com idade avançada não 

conseguem perceber que o ambiente com o qual se relacionam não se encontra 

completamente adequado às suas condições físicas tende para uma confirmação através das 

respostas relacionadas ao nível de satisfação de adequação das moradias. 

Com os resultados obtidos na pesquisa, observou-se que a maioria das pessoas idosas 

(95%) considera a sua residência adequada às atividades da vida diária. Com essa percepção, 

não vislumbram a necessidade de adaptações na residência e passam a se adaptarem aos 

espaços e equipamentos os quais se relacionam no dia-a-dia, ocasionando lesões corporais e 

se posicionando de forma suscetível a acidentes domésticos. A pesquisa revelou que 42,8% 

dos entrevistados sofreram acidentes em suas casas. 
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Como a percepção da inadequação e as soluções de adequação dos espaços são muito 

complexas, principalmente nos indivíduos idosos, é preciso haver um pensamento de 

projetistas voltado ao uso dos espaços para todas as fases da vida. Considerando que os idosos 

não conseguem perceber as barreiras domésticas que se impõem perante ele, o que pôde ser 

verificado na pesquisa, deve-se, pois, remover barreiras a partir da criação do projeto, 

utilizando-se os princípios do Design Universal, minimizando os custos posteriores com 

adaptações e contribuindo para a qualidade de vida dos idosos, pois as adaptações serão feitas 

paulatinamente. 

A Ergonomia pode oferecer uma grande contribuição para o Design por meio do  

conhecimento das relações entre o usuário e os equipamentos com os quais ele se relaciona. 

Portanto, essa disciplina possui uma estreita relação com o processo projetual e fornece as 

ferramentas necessárias para que o usuário sinta-se confortável e seguro. 

O estado da arte observado para fundamentar a pesquisa revelou que existe um vasto 

campo para o desenvolvimento de trabalhos científicos na área da ergonomia com foco na 

percepção do usuário idoso, na forma como o estado psicológico do idoso influencia o seu 

ambiente doméstico, como os aspectos relacionados com a afetividade desenvolvida pelo 

ambiente podem influenciar e orientar as adequações projetuais destinadas aos idosos. Essa 

área de interseção entre a psicologia e a Ergonomia, no âmbito desse universo, é uma seara 

que merece ser ainda bastante explorada. 

A velhice é um processo complexo que possui um componente psicológico muito 

forte e em algumas ocasiões pode desestabilizar o indivíduo que não está preparado para 

enfrentar suas peculiaridades. É complicado trabalhar com essa faixa etária e uma das 

dificuldades da pesquisa consistiu na aplicação dos questionários. A resistência a este tipo de 

pesquisa é alta, muitos não respondem por sentirem-se inseguros nas respostas, outros porque 

não se sentem mais na obrigação de fazerem o que não lhes interessam, outros ainda se 

cansam rápido. Por outro lado, alguns se sentem felizes em colaborar e fazem mais do que o 

solicitado. 

O resultado da pesquisa foi bastante relevante no sentido de voltar o olhar para essa 

parte da população no âmbito da sua percepção, conhecer os seus anseios, estudar como as 

barreiras arquitetônicas podem causar  perturbações no ambiente doméstico e, a partir dessas 

constatações, orientar projetos de design e arquitetura que melhorem a qualidade de vida e a 
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segurança dessa faixa da população. Além de fornecer orientações fundamentadas aos 

próprios usuários. 

A pesquisa retratou que a matéria Percepção de Idosos não foi ainda bem discutida 

na comunidade científica do ponto de vista do design. Os trabalhos pesquisados nesta matéria 

são na sua grande maioria na área de saúde, em que existem vários trabalhos acerca de 

distúrbios do equilíbrio geradores de quedas, percepção do idoso pós-queda, controle postural, 

doenças crônicas do envelhecimento e quedas no âmbito psicológico, investigando-se as 

circunstâncias e as consequências das quedas, mas muito raramente estudando a percepção 

que o idoso tem do seu ambiente e relacionando esse tema ao acontecimento de quedas e 

acidentes domésticos em função de inadequações projetuais. O campo da Ergonomia atrelada 

à psicologia por meio da percepção e da cognição está ainda aberto a investigações e merece 

estudos mais aprofundados. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE 1 – Questionário 1 
 

1. Avaliação Socioeconômica e Cultural 

 

1. Nível de Formação 

 

a. Fundamental       b. Médio    c. Superior     d. Pós-graduação 

 

2. Renda 

 

a. Salário mínimo   b. Entre 2 e 4 salários        c. Mais que 4 salários 

 

3. Estado Civil 

 

a. Solteiro    b. Casado    c. Divorciado     d. Viúvo 

 

4. Quantas pessoas moram  na casa 

 

_________________________________   

 

1. Idade 

2. Sexo 

5. Desempenha tarefas domésticas: 
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a. Cozinha     b. Lava roupas      c. Arruma a casa       d. Lava louças     e. Nenhuma 

Outra: ____________________________________ 

 

6. Já sofreu algum acidente em casa?   (     ) Sim        (      ) Não 

 

Onde:  

 

a. Banheiro    b. Quarto    c. Cozinha   d. Sala   

e. Outro:___________________________________  

 

7. Motivo do acidente 

 

 

a. Falta de atenção     b. Obstáculo     c. Tapete  d. Animais    e. Outro 

 

Motivo: ____________________________________________ 

 

8. Acidente: 

 

a. Queda        b. Queimadura      c. Choque Elétrico      d. Outro 

 

Acidente :____________________________________________ 

 

 

9. Sente desconforto quando:     
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a. Cozinha     b. Lava roupas      c. Arruma a casa       d. Lava louças       

 

 e. Nenhuma atividade 

 

Outro:_____________________________________________ 

 

8.Que parte do corpo sente mais desconforto no final do dia: 

 

a. Pés     b. Pernas     c. Braços     d. Quadril    e. Coluna     f. Cabeça 

 

g. Não sente desconforto. 

 

9. Você  se mudaria da sua casa para uma residência mais ampla? 

 

10. Desenhe a  sua casa. 

 

11. Quais considerações faria sobre o fato de envelhecer e as tarefas da vida diária ? 
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APÊNDICE 2 – Questionário 2 
 

Questionário 2. Parte 1 – Caracterização da Habitação dos Entrevistados (Baseado no 
questionário elaborado na tese de Doutorado da arquiteta Sandra Perito). 

 

Parte 01 – Caracterização da habitação dos entrevistados. 

01 - Sua casa é: 

Uma instituição especializada para idosos 

De parente ou amigo 

Alugada 

Própria 

Outros. Especifique: 

 

02 - Você mora em: 

Um quarto 

Uma casa térrea 

Uma casa com mais de um pavimento com todos os ambientes básicos 

Um sobrado 

Apartamento 

Outros. Especifique: 

 

03 - Há quanto tempo mora nessa casa? 

Menos de um ano 

Entre 1 e 5 anos 

Entre 6 e 10 anos 
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Entre 11 e 15 anos 

Entre 16 e 20 anos 

Mais de 20 anos 

 

04 - Você mudou para sua casa atual: 

Para ficar mais perto de meus familiares 

 

Porque não gostava do antigo bairro 

 

Tinha dificuldades no uso da casa anterior 

 

Porque não gostava da casa 

 

Porque a anterior era pequena 

 

Porque a anterior era muito grande 

 

Mudança de cidade 

 

Aquisição de casa própria 

 

Por questões econômicas/financeiras 

 

Para ter mais segurança 

 

Por outros motivos. Especifique: 
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Parte 02 – Caracterização da relação entre os entrevistados e a habitação 

01 - Na sua casa, sente facilidade para circular e se locomover? 

Sinto dificuldade. 

Sinto  facilidade. 

Sinto muita facilidade. 

 

02 - Na sua casa, sente facilidade no uso do banheiro? 

Sinto dificuldade. 

Não utilizo o banheiro. 

Sinto  facilidade. 

Sinto muita facilidade. 

 

03 - Na sua casa, sente facilidade no uso da cozinha? 

Sinto muita facilidade. 

Sinto dificuldade. 

Não utilizo a cozinha. 

Sinto  facilidade. 

Sinto muita facilidade. 

 

04 - Na sua casa, sente facilidade no uso da área de serviço? 

Sinto muita facilidade. 

Sinto dificuldade. 

Não utilizo a área de serviço. 

Sinto  facilidade. 
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05 - Na sua casa, sente facilidade no uso do mobiliário? 

Sinto dificuldade. 

Sinto  facilidade. 

Sinto muita facilidade. 

 

06 - Na sua casa, sente facilidade no uso das portas e janelas? 

Sinto dificuldade. 

Sinto  facilidade. 

Sinto muita facilidade. 

Não manuseio as  portas e janelas. 

 

07 - Na sua casa, está satisfeito quanto à iluminação? 

Nada satisfeito. 

Pouco satisfeito. 

Muito satisfeito. 

 

08 - Na sua casa, você se sente seguro em relação a acidentes e quedas? 

Sinto-me seguro. 

Sinto-me pouco seguro. 

Sinto-me inseguro. 

 

09 - No caso de um incêndio na sua casa, você se sente seguro em relação à possibilidade 
de fuga? 

Sinto-me seguro. 

Sinto-me pouco seguro. 
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Sinto-me inseguro. 

10 - Você considera a sua casa segura em relação a invasões e arrombamentos: 

Pouco segura. 

Insegura. 

Muito segura. 

 

11 - Considera sua casa adequada às suas atividades diárias? 

É adequada. 

É inadequada. 

É pouco adequada. 

 

12 - Já fez alguma reforma ou adaptação para facilitar o uso de sua casa? 

 

Não                                              Sim  

 

13 - Você faria alguma modificação na sua casa para: 

Ter mais segurança contra acidentes domésticos. 

 Facilitar o uso. 

Ter mais segurança contra arrombamentos e invasões. 

Deixá-la mais flexível para futuras adaptações. 

Para modernizar sua casa. 

Não faria nenhuma modificação. 

Por outros motivos.Especifique: 

 

14 - Porque ainda não fez essas modificações? 

Porque não sinto necessidade. 
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Porque a casa é alugada e não compensa investir. 

Porque não tenho condições financeiras. 

É muito complicado, não tenho ninguém que possa me ajudar. 

Porque minha casa não tem condições de ser modificada. 

Por outros motivos. 

 

15 - Qual a última vez que sofreu um acidente doméstico em sua casa atual? 

Sofri quando tinha entre 71 e 75 anos. 

Sofri quando tinha entre 66 e 70 anos. 

Sofri quando tinha até 65 anos. 

Sofri quando tinha entre 76 e 80 anos. 

Sofri quando tinha mais de 80 anos. 

Nunca sofri acidente doméstico. 

 

16 - Sente facilidade no acesso à sua casa? 

Sinto facilidade. 

Sinto dificuldade. 

Sinto muita facilidade. 

 

17 - Você considera sua casa adequada para você viver pelo resto da vida? 

É pouco adequada. 

É inadequada. 

É adequada. 

Necessita de algumas modificações. 

 

18 - Você gostaria de mudar de casa: 
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Para uma casa maior. 

Porque não gosta da casa. 

Para ficar mais perto de seus familiares. 

Porque não gosta do bairro. 

Para uma casa mais adequada às suas habilidades. 

Por questões econômicas/financeiras  

Para uma casa menor que desse menos trabalho. 

Por outros motivos. Especifique: 

Não mudaria de casa. 

 

19 - O que você faria se precisasse de assistência para suas atividades diárias? 

Mudaria para uma casa que se adequasse às suas necessidades, no mesmo bairro. 

Mudaria para uma casa que se adequasse às suas necessidades,em qualquer bairro. 

Mudaria para alguma instituição especializada para idosos. 

Mudaria para a casa de algum parente. 

Tomaria outras atitudes. Especifique: 

Não mudaria de casa e arrumaria alguém. 

 

Parte 04 – Caracterização do estado físico e de saúde dos entrevistados 

01 - Tem algum problema físico muscular ou relacionado ao esqueleto/ossatura? 

 

Sim                                        Não  

 

02 - Tem algum problema cardíaco ou vascular? 

 

Sim                                        Não   
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03 - Tem algum problema respiratório? 

Sim                                        Não   

 

04 - Tem alguma perda ou problema de audição? 

 

Sim                                        Não   

 

05 - Tem algum problema de equilíbrio? 

 

Sim                                        Não   

 

06 - Tem algum problema de fala? 

 

Sim                                        Não   

 

07 - Tem alguma perda de visão? 

 

Sim                                        Não   

 

08 - Tem alguma perda de olfato? 

 

Sim                                        Não   

 

09 - Tem algum problema de tato? 

 

Sim                                        Não   
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10 - Alguns desses problemas/perdas dificultam suas atividades diárias? 

Não tenho problemas que dificultem minhas atividades domésticas. 

Não dificulta. 

Dificulta um pouco. 

Dificulta muito. 
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APÊNDICE 3 – Questionário 3 
 

Questionário 3. Percepção dos Entrevistados e a Habitação (Baseado no questionário de 

Perito (2011).  

PERGUNTAS       

Circulação/Degraus/Escada SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

Os corredores são amplos?    

As portas são amplas?    

Existe espaço confortável para abertura das portas?    

Os degraus estão bem conservados?    

As superfícies são seguras?    

Existe corrimão nos dois lados da escada?    

Existe espaço suficiente para os dedos entre corrimão e parede?    

O corrimão permite uma boa empunhadura?    

Os degraus são profundos o suficiente?    

Acesso e garagem SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

Existe espaço para estacionamento adequado?    

Este espaço é suficiente para o acesso a casa?    

Existe portão automático?    

Portas e Janelas SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

As portas e janelas são fáceis para abrir e fechar?    

As fechaduras e maçanetas são fáceis de operar?    
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As portas são largas o suficiente para passagem de cadeiras de 
rodas ? 

   

As soleiras são mais altas do que 2 cm?    

Existe espaço livre para manobra enquanto abre ou fecha a porta?    

A porta de entrada tem visor ou olho mágico com altura 
conveniente ? 

   

Revestimentos de Piso SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

As superfícies são seguras e não escorregadias?    

Existem tapetes e capachos que podem ser perigosos?    

Existem mudanças de nível internas?    

Se existem, são óbvias e com marcação facilmente visíveis?    

Cozinha SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

O layout é conveniente e seguro?    

O forno e geladeira podem ser abertos com facilidade e espaço 
suficientes? 

   

Os marcadores do fogão são identificáveis com facilidade?    

O tampo tem profundidade e altura adequadas para o seu uso?    

Você pode trabalhar sentado?    

Os puxadores dos armários são fáceis de manipular?    

Áreas de guarda e estocagem SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

Elas estão localizadas convenientemente?    

Elas são adequadas e de fácil uso?    

Você consegue alcançar facilmente todos os itens?    

Banheiro SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 
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O layout é conveniente e seguro?    

O revestimento do piso é escorregadio?    

O tampo tem profundidade e altura adequadas para o seu uso?    

Seus cantos são arredondados?    

Existe espaço para um banco no Box?    

O chuveiro fica dentro de uma banheira?    

Se sim, a borda desta banheira tem altura confortável para ser 
alcançada? 

   

Existe algum fechamento rígido para o Box?    

A porta do Box é de abrir?    

Se sim, o sentido de abertura da porta é para fora do Box?    

os registros e torneiras são de fácil manipulação?    

Todos conseguem enxergar o espelho?    

Tomadas/Interruptores/Alarme SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

As tomadas e interruptores são fáceis de manusear?    

As extensões estão em boas condições?    

As extensões são necessárias?    

Existem detectores de fumaça nas áreas necessárias?    

Existe um sistema de alarme?    

O telefone é facilmente acessível?    

É possível escutar a campainha de qualquer parte da casa?    

Iluminação/Ventilação SIM NÃO  
SEM 
RESPOSTA 

A iluminação é adequada para o uso das áreas?    

A iluminação é suficiente para garantir a segurança no uso?    
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Existe luz de balizamento noturnas onde é necessário?    

A casa é bem ventilada?    

Existe algum cômodo sem ventilação ou iluminação natural?    
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APÊNDICE 4- Termo de Responsabilidade do Pesquisador 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 

Por este termo de responsabilidade, eu, Márcia Maria Vieira Hazin, abaixo 

assinada, pesquisadora do projeto “Os Espaços Residenciais na Percepção dos Idosos Ativos”, 

assumo cumprir fielmente as diretrizes regulamentadoras emanadas da resolução n° 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde e suas complementares, visando a assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado. 

 

Reafirmo, igualmente, minha responsabilidade indelegável e intransferível, 

mantendo em arquivo todas as informações inerentes a presente pesquisa, respeitando a 

confidencialidade e o sigilo das fichas correspondentes a cada sujeito incluído na pesquisa, 

por um período de cinco anos após o término do estudo. Informarei e apresentarei, sempre que 

solicitado pelo Comitê de Ética, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, pela 

instituição onde está sendo realizado o estudo, relatório sobre o andamento da pesquisa, 

comunicando ao Comitê de Ética qualquer eventual modificação proposta no supracitado 

projeto. 

 

Recife, ______/______/_______ 

 

 

________________________________ 
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APÊNDICE 5- Material Informativo Elaborado para Distribuição 
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APÊNDICE 6- Material Informativo Elaborado para Distribuição com a 
População Idosa 
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ANEXO 1-  Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Termo de Anuência 
 

Universidade Aberta a Terceira Idade – UNATI/UFPE 

 

 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 

Declaramos, para os devidos fins, que concordamos em receber MÁRCIA MARIA VIEIRA 

HAZIN, aluna do curso de pós-graduação em Design, da Universidade Federal de 

Pernambuco, facultando-lhe o uso das instalações da Universidade Aberta a Terceira Idade – 

UNATI/UFPE, para desenvolver a pesquisa intitulada “Os espaços residenciais na 

percepção dos idosos ativos”, sob a coordenação e orientação da Profª. Dra. Laura Bezerra 

Martins, após a aprovação da referida pesquisa pelo CEP (Comitê de Ética em Pesquisa). 

 

Recife,  13  de   maio   de 2011 

 

____________________________ 

Coordenadora da UNATI 
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Convidamos ............................................................................................................. para 

participar como voluntário do projeto de pesquisa  “Os Espaços Residenciais na Percepção 

dos Idosos Ativos”, sob a responsabilidade da mestranda  Márcia Maria Vieira Hazin, 

aluna do Mestrado em Design da Universidade Federal de Pernambuco, co-orientado pela 

Professora Dra. Laura Bezerra Martins. 

 

Assinando este termo de consentimento, estou ciente de que: 

 

1. O objetivo da pesquisa consiste em contribuir para a qualidade de vida dos idosos 

com foco nas tarefas domésticas por meio do estudo das relações pessoa-ambiente, tendo 

como objeto de estudo os idosos funcionais, ou seja, aqueles indivíduos que desempenham 

por si sós as tarefas da vida diária. Com este estudo, busca-se analisar a percepção que os 

idosos têm dos equipamentos e ambientes através dos quais desempenham as suas atividades, 

pontuando situações de risco de lesões e quedas e sugerindo alternativas de segurança e bem-

estar com o uso mecanismos de prevenção. Como ferramenta de pesquisa, será aplicado um 

questionário a um percentual de 10% dos alunos matriculados na UnATI da UFPE 

(Universidade Aberta da Terceira Idade), no segundo semestre de 2011, que por meio de 

análise posterior permitirá traçar um diagnóstico da percepção que o indivíduo idoso possui  

do seu espaço doméstico; 

2. Durante o estudo, vou receber o pesquisador e irei responder algumas perguntas sobre 

este assunto; 

3. A pesquisa poderá apresentar risco de constrangimento para mim, no entanto as 

perguntas serão conduzidas de forma a diminuir essa possibilidade de risco; 
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4. Como benefício da minha participação, receberei orientação sobre o tema – “Os 

Espaços Residenciais na Percepção dos Idosos Ativos” - contribuindo para esclarecer 

qualquer dúvida que eu tenha, melhorando a minha qualidade de vida; 

5. Recebi todas as informações que eu julgo necessárias para decidir conscientemente se 

quero ou não participar dessa pesquisa; 

6. Estou livre para interromper a qualquer momento minha participação na pesquisa, 

sem nenhuma forma de prejuízo a minha participação no grupo de convivência que estou 

cadastrada; 

7. O autor da pesquisa se compromete a preservar a minha privacidade e me garante 

segredo das informações que eu prestar, inclusive de minha identidade, sendo os resultados 

obtidos usados apenas para alcançar os objetivos do trabalho, incluindo sua publicação em 

revistas científicas; 

8. Dúvidas ou informações posteriores poderão ser obtidas com a pesquisadora 

responsável no telefone (81) 9945-1819; 

9. Poderei entrar em contato com o Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco para apresentar qualquer reclamação com relação à 

pesquisa, o qual tomará as medidas cabíveis; 

10. Os gastos decorrentes da pesquisa são de responsabilidade da pesquisadora; 

11. Uma cópia deste termo de consentimento ficará em meu poder; 

12. Com a minha participação nesta pesquisa, estarei contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida da minha faixa etária e, em nível pessoal, estarei participando de soluções 

que poderei usar na minha residência; 

13. Após o término da pesquisa, o material de análise de dados, questionários e possíveis 

registros fotográficos e/ou gravações em vídeos serão armazenados no LABERGOdesign, 

Laboratório de Ergonomia e Design Universal do Departamento de Design da Universidade 

Federal de Pernambuco; 

14. Os benefícios diretos para os sujeitos da pesquisa virão na forma de palestras na 

UnATI e/ou em centros de ensino em geral, como universidades públicas e particulares, além 

de instituições que abrigam idosos. No ato do preenchimento do questionário, os participantes 



 

 143 

receberão um folheto educativo de como evitar quedas e lesões no desempenho das atividades 

diárias. Este material ficará também disponível na UnATI. 

 

 

Recife, ........../........../.......... 

 

Voluntário (assinatura ou impressão digital): 

 .............................................................................. 

RG: 

............................................................................................................................................... 

Pesquisadora Responsável: ..................................................... 

 

Testemunha: 

................................................................................................................................. 

 

Testemunha: 

................................................................................................................................. 

 

Endereço da Pesquisadora: Av. Boa Viagem, 5822. Apart. 801 - A 

 

CEP 51030-000. Recife-PE. Fone: (81) 3342-1253. 

 

Endereço do Comitê de Ética: Avenida da Engenharia, s/n, 1º andar, Cidade 

Universitária. 
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