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Resumo da Dissertação apresentada à UFRN/PEP como requisito para a obtenção do 
grau de Mestre em Ciências em Engenharia de Produção. 
 
 
ABORDAGEM DA ERGONOMIA PARA A ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS DA CIDADE DE NATAL-
RN 
 
 
Abril/2012 
 
 
Orientador: Ricardo José Matos de Carvalho 
Curso: Mestrado em Ciências em Engenharia da Produção 
 
 
Esta dissertação apresenta e discute os resultados de uma pesquisa aplicada sobre a 
acessibilidade dos residentes em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos 
(ILPI) da cidade de Natal-RN. O objetivo principal desta pesquisa é sugerir melhorias 
projetuais que maximizem a acessibilidade de uma ILPI de Natal-RN, considerando os 
aspectos de mobilidade, segurança,conforto e autonomia dos idosos residentes. Para 
tanto, consideraram-se as características específicas da população usuária, suas 
capacidades e as limitações do processo biológico de envelhecimento, que, dentre 
outras repercussões, traz danos ao sistema neurológico e músculo-esquelético, 
comprometendo a visão, a força, o equilíbrio e a locomoção dos idosos. Esta 
pesquisa, de abordagem qualitativa e quantitativa, dividiu-se em quatro fases: 
pesquisa exploratória, pesquisa bibliográfica e documental; mapeamento das 16 ILPIs 
de Natal-RN; estudo de caso. A fase do mapeamento apresentou uma análise global 
da acessibilidade das ILPIs de Natal. A instituição do estudo de caso, que possui 119 
idosos residentes do sexo masculino e feminino, foi definida com base no diagnóstico 
global de acessibilidade indicado pelo mapeamento e nos critérios de ergonomia. No 
estudo de caso, procedeu-se ao método da Análise Ergonômica do Trabalho, para 
compreender a acessibilidade dos idosos. Isto implicou a aplicação de técnicas 
observacionais e interacionais para a coleta de dados de campo, mediadas por um 
intenso processo de construção social, envolvendo os idosos residentes, os 
cuidadores, os profissionais de saúde, os servidores gerais e os gestores da referida 
ILPI. Constatou-se que a NBR 9050, que trata de acessibilidade, não é abrangente 
para solucionar a diversidade de problemas de acessibilidade encontrados nas ILPIs. 
Todas as ILPIs investigadas estavam em desconformidade com a NBR 9050. No 
estudo de caso, verificou-se que o projeto inadequado do ambiente construído (sem 
análise prévia e situada das atividades dos idosos), a falta de tecnologias assistivas, o 
reduzido quadro de pessoal, a falta de capacitação adequada dos profissionais e a 
escassez de recursos dificulta a realização das atividades diárias dos idosos, 
constituem fonte de risco de acidentes, restringindo a autonomia, independência, 
mobilidade e segurança dos idosos. Como parte do desenvolvimento da pesquisa 
elaborou-se uma Matriz de Especificações Ergonômicas e projetos técnicos de 
acessibilidade para duas alas da ILPI do estudo de caso, com o intuito de melhorar a 
acessibilidade, a autonomia e a segurança dos idosos. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chaves: Acessibilidade; Ergonomia; Concepção; Idoso; ILPI. 
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Summary of Thesis submitted to UFRN/PEP as requirement for the degree of Master 
of Science in Production Engineering. 
 
 
ERGONOMICS APPROACH FOR THE ANALYSIS OF ACCESSIBILITY OF A LONG 
TERM CARE INSTITUTION THE CITY OF NATAL-RN 
 
April/2012 
 
 
Thesis Supervisor: Ricardo José Matos de Carvalho 
Program: Mestrado em Ciências em Engenharia da Produção 
 
 
This dissertation presents and discusses the results of an applied research on the 
accessibility of residents in a Long Term Care Institution (LTCIs) in the city of Natal-
RN. The main objective of this research is to suggest projectual improvements that 
maximize the accessibility in a LTCIs of Natal-RN, considering the aspects of mobility, 
safety, comfort and independence of elderly residents. Moreover, one should consider 
the specific characteristics of the user population, capabilities and limitations of the 
biological process of aging, which causes damage to the neurological system, 
musculoskeletal and cardiovascular and progressively affects on visual acuity, balance 
and locomotion of elderly people.  This research has a qualitative approach and divided 
into four phases: exploratory, bibliographical and documentary research, mapping of 
the LTCIs of Natal-RN, case study. The phase of the mapping presented an overview 
of accessibility on LTCIs of Natal-RN. The institution of the case study was defined 
based on the overall assessment of accessibility and ergonomics criteria, preceded by 
an application of an Ergonomic Work Analysis to understand the accessibility of the 
elderly people. Interactional and observational methods were used to collect field data. 
To this end, an intense process of social construction was conducted, involving the 
elderly residents, caregivers, health professionals and general servants and LTCIs´ 
managers. It was found that the NBR 9050 is not comprehensive to solve the diversity 
of accessibility problems found in LTCIs. All LTCIs investigated were in disconformity to 
the NBR 9050. In the case study, it was found that the inappropriate design hinders the 
daily activities of the elderly people and is a source of risk of accidents. The 
environment, facilities and lack of assistive technologies hinder the autonomy of the 
elderly people, and this LTCI requires ergonomic intervention to improve the 
accessibility, autonomy and security of the elderly people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Accessibility; Ergonomics; Conception; Elderly; LTCI. 
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CAPÍTULO 1 | INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho dissertativo é resultante de uma pesquisa de mestrado acerca da 

acessibilidade de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), localizada 

na cidade de Natal-RN, no Rio Grande do Norte. 

Foi uma pesquisa gestada no Grupo de Extensão e Pesquisa em Ergonomia 

(GREPE), do Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção (PEP), da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), inserido na linha de pesquisa 

Ergonomia, Engenharia do produto e Engenharia da Sustentabilidade, com o objetivo 

de contribuir com a melhoria da mobilidade, segurança, conforto e autonomia dos 

idosos residentes em ILPIs. 

O envelhecimento é um processo natural que ocorre em todos os organismos 

vivos, funciona como uma evolução que, da perda da adaptabilidade, passa pela 

deficiência funcional e finalmente chega à morte. Do ponto de vista biológico, o 

envelhecimento é o processo causado por alterações moleculares e celulares, as 

células diminuem a capacidade de renovação que resulta em perdas funcionais 

progressivas dos órgãos e do organismo como um todo. Essas perdas, porém, podem 

ser minimizadas através de exercícios físicos. Pessoas sedentárias tendem a 

envelhecer mais rapidamente. Esse declínio funcional não ocorre de forma uniforme 

em todos os órgãos do nosso organismo (JACOB, 2006). 

Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma fase de mudanças. Neste 

âmbito, o país que sempre foi referência por ter uma população constituída 

predominantemente por jovens, está envelhecendo. De acordo com o Instituo 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 12,34% da população brasileira possui 

mais de 60 anos, o que corresponde a 23 milhões de pessoas, sendo 43,74% homens 

e 56,26% mulheres (IBGE, 2010).  

Em 2025, o número de idosos deverá ser superior a 13,8% da totalidade da 

população, e, em números absolutos, significa mais de 32 milhões de pessoas, 

fazendo com que o Brasil passe a ser o sexto país com a maior quantidade de idosos. 

Esse fenômeno se explica pelo aumento da expectativa de vida dos brasileiros, e, 

essa mudança acontecerá tão rapidamente que o país poderá ter dificuldades para 

enfrentar tal situação de forma adequada, pois ao contrário de muitos países, o Brasil 

está envelhecendo ainda na fase de desenvolvimento (IBGE, 2010). Apresentando um 

perfil semelhante ao de âmbito nacional, o município de Natal-RN possui 12,16% da 
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população composta por idosos, em que 38,59% são homens e 61,41% são mulheres 

(IBGE, 2010). 

O termo Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) é a expressão 

adotada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 

correspondendo ao “Long Term Care Institution”. O termo ILPI vem substituir o que 

anteriormente era conhecido como asilo, abrigo, casa de repouso, lar, clínica 

geriátrica, ancianato e similares (CREUTZBERG, GONÇALVES, SOBOTTKA, 2008). 

Os estabelecimentos geriátricos também deverão ser substituídos pelo termo ILPI 

(NATAL, 2008). 

Esta pesquisa se propôs a responder como os modelos das edificações ou dos 

ambientes construídos e de gestão das ILPIs de Natal interferem na segurança e na 

acessibilidade dos idosos moradores, contribuindo para a ocorrência de acidentes e 

limitações desses idosos em termos de mobilidade, segurança, conforto e autonomia.   

O tópico da pesquisa diz respeito à influência dos aspectos de acessibilidade 

das edificações das Instituições de Longa Permanência para Idosos da cidade de 

Natal-RN com relação à mobilidade, segurança, conforto e autonomia dos moradores 

idosos. 

 As assertivas a serem confirmadas ou não por esta pesquisa são as seguintes:  

1. As ILPIs de Natal-RN não atendem integralmente os itens exigidos pela NBR-

9050 (ABNT, 2004), que tratam da acessibilidade, pelo documento criado pela 

Previdência Social sobre os “Padrões mínimos de financiamento de serviços e 

programas de atenção à pessoa idosa” (BRASIL/MPAS, s/d) e pelo 

“Regulamento técnico para o funcionamento das instituições residenciais sob 

sistema participativo e de longa permanência para idosos” da ANVISA 

(ANVISA, 2004); 

2. Há registros de acidentes com idosos na ILPI (estudo de caso) cujas causas 

têm alguma relação com a ausência de critérios de acessibilidade e com a 

ausência de funcionários devidamente capacitados para promover as práticas 

de segurança no cuidado com os idosos; 

3. A construção da ILPI (estudo de caso) sem levar em conta os critérios de 

acessibilidade, sejam normativos, sejam com base nas análises das atividades 

dos idosos, compromete a mobilidade, a segurança, o conforto e a autonomia 

dos idosos e pode influenciar no tempo de permanência deles na instituição.  
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O envelhecimento progressivo e acelerado da população mundial causará um 

aumento das demandas sociais e econômicas, repercutindo na necessidade de 

reorientação das políticas públicas, nos gastos previdenciários e na organização social 

e projetual dos espaços e equipamentos urbanos. Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), para que os países possam acompanhar essas mudanças, os 

governos, as organizações internacionais e a sociedade civil devem implementar 

políticas e programas de “envelhecimento ativo”, que visem melhorias na saúde, 

participação e segurança dos idosos (BRASIL, 2005).  

“Envelhecimento ativo é o processo de otimização das oportunidades de 

saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à 

medida que as pessoas ficam mais velhas” (BRASIL, 2005). 

Com o envelhecimento, aumenta-se a vulnerabilidade de quadros clínicos de 

enfermidade, mesmo com a existência de programas preventivos. Proteção, cura e 

reabilitação pertencem aos serviços primários de saúde, preferencialmente são esses 

serviços que devem ser oferecidos aos idosos que vivem em comunidades (BRASIL, 

2005).  

Todos os ambientes das ILPIs devem ser projetados visando maximizar as 

habilidades dos idosos, para isso, esses projetos deverão ser acessíveis, buscando 

promover um envelhecimento ativo. Isso poderá proporcionar melhorias da saúde 

física e mental dos idosos, além de incentivar a interação entre os moradores.  

A idade dos indivíduos, levando-se em conta seus problemas de saúde e 

segurança, deve influenciar na forma de concepção dos ambientes físicos. Ambientes 

projetados sem essa preocupação podem resultar em quedas e consequentemente na 

dependência das pessoas, principalmente quando se tratar de idosos. Os riscos de 

acidentes, devido à falta de acessibilidade dos ambientes e moradias localizadas em 

áreas inseguras, longe dos membros da família e com serviço de transporte público 

precário, podem resultar em depressão e isolamento dos idosos (BRASIL, 2005).  

Um entre três idosos sofrerá ao menos uma queda todos os anos. As quedas 

estão se tornando um problema de saúde pública, podendo levar o idoso ao início do 

declínio funcional, dependência, invalidez e até mesmo à morte (BENDER, 2009 apud 

SOCCOL; PINTO, 2009). As consequências das lesões sofridas em uma idade mais 

avançada são mais graves do que entre pessoas mais jovens. Idosos tendem a 

demorar mais para superar traumas quando comparados às pessoas mais jovens. O 

envelhecimento diminui a capacidade funcional, por isso a atenção à saúde dos idosos 

é importante para garantir autonomia por mais tempo (BRASIL, 2005; IBGE, 2010). 



4 
 

O apoio social se refere às ligações que se estabelecem entre as pessoas, são 

as relações sociais, que de forma dinâmica, rodeiam o indivíduo, um processo de 

assistência e ajuda que facilita e assegura a sobrevivência de quem o recebe 

(MARTINS, 2005). O apoio social realizado de forma inadequada atua negativamente 

nos indivíduos, aumentando a mortalidade, a morbidade e os problemas psicológicos e 

também diminuindo a saúde e o bem-estar deles. Relações sociais animadoras e 

próximas maximizam a força emocional, por isso, devem-se evitar o rompimento de 

laços pessoais, solidão e interações conflituosas (GIRONDA; LUBBEN, s/d). 

 
 O documento sobre Envelhecimento Ativo (BRASIL, 2005, p. 29), orienta que: 

As autoridades, organizações não governamentais, indústrias 
privadas e os profissionais de serviço social e de saúde podem ajudar 
a promover redes de contatos sociais para as pessoas idosas a partir 
de sociedades de apoio tradicionais e grupos comunitários liderados 
pelos idosos, trabalho voluntário, ajuda da vizinhança, monitoramento 
e visitas em parceria, cuidadores familiares, programas que 
promovam a interação entre as gerações, e serviços comunitários. 

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), um dos objetivos da 

assistência social é garantir uma renda mínima ao idoso que não possui meios de 

prover a própria subsistência ou de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1993). 

O artigo 17 do Decreto N.º 1.948 de 3 de Julho de 1996, declara em seu 

parágrafo único que o idoso que não tenha meios de prover a sua própria 

subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover a 

sua manutenção, terá assegurada a assistência asilar pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei (BRASIL, 1996). 

Lesões, doenças e isolamento podem caracterizar sinais de abuso ao idoso. 

Para que isso seja reduzido, é necessária: 

Uma abordagem multisetorial, multidisciplinar, que envolve oficiais de 
justiça, funcionários do poder executivo, trabalhadores do serviço 
social e de saúde, líderes trabalhistas, líderes espirituais, instituições 
religiosas, organismos de defesa e os próprios idosos (BRASIL, 2005, 
p. 29).  

“Muitos idosos procuram auxílio devido a maus tratos e são encaminhados e 

acolhidos pelas ILPIs da cidade de Natal-RN” 1. 

O art. 2º do Estatuto do Idoso estabelece que o idoso goza de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, reafirmando de forma resumida o art. 5º da 

Constituição Federal brasileira de 1988, o qual considera como direitos fundamentais, 

                                                
1
 Depoimento oral: Assistente social e coordenadora do Programa SOS Idoso da Secretaria 

Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) de Natal-RN. 
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o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (BRASIL, 2003; 

BRASIL, 1988). 

O artigo 3º do Estatuto do Idoso, assim como o artigo 230 da CF, atribui à 

família, à sociedade e ao Estado o dever de amparo aos idosos, de forma a assegurar-

lhes seus direitos fundamentais e atender suas principais necessidades (BRASIL, 

2003; BRASIL, 1988). Isso também é citado no artigo 3º da Lei N.º 8.842 de 4 de 

Janeiro de 1994. O parágrafo terceiro do décimo artigo do Estatuto do Idoso também 

afirma que é dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de 

qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor 

(BRASIL, 2003; BRASIL, 1994). 

O artigo 9º do Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003, 

afirma 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. O artigo 37 do mesmo estatuto relata que o 

idoso tem direito à 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. Além disso, o parágrafo 3º do artigo citado afirma que 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 elas condizentes, sob as 

penas da lei (BRASIL, 2003).  

De acordo com a Lei N.º 8.842 de 4 de Janeiro de 1994, no capítulo sobre as 

“Ações Governamentais”, no inciso quinto do décimo artigo, são competências dos 

órgãos e entidades públicos na área de habitação e urbanismo (BRASIL, 1994):  

a) Destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de comodato ao 

idoso, na modalidade de casas-lares; 

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. 

Em muitas ILPIs, a falta de intervenção positiva do Estado impossibilita a 

realização das políticas sociais citadas no artigo nono do Estatuto do Idoso, 

mencionado anteriormente. Nem todos os idosos possuem moradia, e parte desses 

não vivem de forma digna, seja por falta de higiene, alimentação ou falta de 
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autonomia, devido às condições inadequadas encontradas em algumas ILPIs, que não 

atendem as necessidades e limitações dos idosos. “As instituições residenciais de 

longa permanência precisam estar sempre sendo arejadas e reformadas, em 

constante refazer dos laços com a comunidade” (TAVARES, s/d). 

 ILPIs com foco em idosos de baixa renda é um problema crônico da sociedade 

brasileira, no entanto, essas instituições são passíveis de melhoras, através de 

influências e reformulações positivas (CREUTZBERG et. al., 2007). 

A família está cada vez menor, em virtude da urbanização, e mais 

fragmentada, devido à facilidade para separações conjugais e, assim, sempre menos 

apta para cuidar de seus idosos. Famílias menores residem em apartamentos 

pequenos, sem espaço para idoso. E, até aqui, os sistemas formais de suporte não 

têm sido capazes de substituir a família com eficiência (TAVARES, s/d). 

A moradia do idoso em família exige disponibilidade dos entes familiares ou 

custo com cuidadores. A moradia individual, de forma solitária, exige autocuidados 

específicos e chega a aumentar os riscos de acidentes, de modo que a procura por 

ILPIs deverá aumentar ao longo dos próximos anos e a sociedade, através de 

instituições públicas, privadas, filantrópicas, etc., deverá estar preparada para atender 

esta demanda. 

 

O principal objetivo desta pesquisa é sugerir melhorias projetuais que 

maximizem a acessibilidade de uma ILPI de Natal-RN, considerando os aspectos de 

mobilidade, segurança, conforto e autonomia dos idosos residentes. 

Os objetivos específicos são: 

 Realizar um mapeamento da acessibilidade das ILPIs de Natal-RN, a partir da 

NBR 9050 (ABNT, 2004); 

 Identificar e analisar os aspectos de acessibilidade e sua relação com a 

mobilidade, segurança, conforto e autonomia dos idosos, durante a realização 

das suas principais atividades na ILPI (estudo de caso); 

 Propor medidas de melhoria de acessibilidade, considerando os aspectos de 

mobilidade, segurança, conforto e autonomia dos idosos residentes na ILPI 

(estudo de caso). 

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária define ILPI como instituição mantida 

por órgãos governamentais e não governamentais, de forma gratuita ou mediante 
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remuneração, destinada a propiciar atenção integral em caráter residencial com 

condições de liberdade e dignidade, cujo público alvo são pessoas acima de 60 anos, 

com ou sem suporte familiar (ANVISA, 2004). 

As ILPIs são estruturas físicas destinadas aos idosos, podendo ser de regime 

temporário ou fixo, gratuita ou não. Devem dispor de funcionários qualificados para 

atender as necessidades físicas e de saúde da população residente e oferecer 

serviços de alimentação, higiene, repouso e lazer (NATAL, 2008). 

O artigo terceiro do Decreto N.º 1.948 de 3 de Julho de 1996 define a 

modalidade asilar como: o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem vínculo 

familiar ou sem condições de prover à própria subsistência de modo a satisfazer as 

suas necessidades de moradia, alimentação, saúde e convivência social. O mesmo 

decreto, em seu artigo 4º, afirma que Centro de Convivência, Centro de Cuidados 

Diurno, Casa-Lar, Oficina Abrigada de Trabalho, atendimento domiciliar e outras 

formas de atendimento são enquadrados como modalidade não-asilar (BRASIL, 2006).  

O artigo 35 da Lei Federal N.º 10.741 (Estatuto do Idoso) estabelece que todas 

as entidades de longa permanência devem firmar contrato de prestação de serviços 

com os idosos abrigados. É facultativa a cobrança da participação do idoso no custeio 

da instituição em ILPIs de caráter filantrópico, porém, se a participação existir não 

deverá ser superior a 70% do benefício previdenciário ou da assistência social do 

idoso. O parágrafo terceiro desse mesmo artigo afirma que se a pessoa idosa for 

incapaz, caberá a seu representante legal firmar o contrato a que se refere o caput 

deste artigo (BRASIL, 2003). 

O artigo 49 do Estatuto do Idoso afirma que as entidades que desenvolvam 

programas de institucionalização de longa permanência adotarão os seguintes 

princípios (BRASIL, 2003):  

a) Preservação dos vínculos familiares;  

b) Atendimento personalizado e em pequenos grupos;  

c) Manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força 

maior;  

d) Participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e 

externo;  

e) Observância dos direitos e garantias dos idosos;  

f) Preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de 

respeito e dignidade. 
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Apesar das ILPIs prestarem serviços de moradia, alimentação, vestuário, 

serviços médicos e medicamentos, não podemos associá-las a instituições de saúde. 

Menos de 50% das instituições prestam serviços de lazer que promovam algum tipo 

de interação entre os residentes (CAMARANO; KANSO, 2010). 

A proporção de idosos que vivem em instituições de longa permanência para 

idosos, nos países em transição demográfica avançada, chega a 11%. No Brasil, esta 

proporção não chega a 1,5% (CREUTZBERG et. al., 2007). 

Segundo Alves (2008), a transição demográfica inicia com a queda das taxas 

de mortalidade e, depois de um tempo, com a queda das taxas de natalidade, o que 

provoca uma mudança na estrutura etária da pirâmide populacional. 

Em muitos momentos, a ILPI se torna uma alternativa importante, uma opção 

voluntária e esperada, devendo assegurar a qualidade de vida das pessoas. A 

tendência atual é que a demanda por ILPIs no Brasil cresça (CREUTZBERG et. al., 

2007).  

 Em 2010 foram identificadas 3.549 instituições de longa permanência para 

idosos em todo o Brasil. Em geral essas ILPIs são pequenas, com uma taxa de 

ocupação acima de 90%, abrigando cerca de 30 residentes, a maioria dependentes, 

pois apenas 34,9% dos idosos são independentes (CAMARANO, KANSO, 2010). 

O Gráfico 1 apresenta o incremento médio líquido anual no número de ILPIs 

pesquisadas por período. Entre 1940 a 2009 foram criadas 2.897 novas instituições no 

Brasil. Atualmente existem 3.187 ILPIs. Entre 1940 e 1950, certa de 20 instituições 

eram abertas anualmente, este número cresceu para 90 no período de 2000 a 2009 

(IPEA, 2011). 
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Gráfico 1 - Incremento médio anual de instituições por ano de início das atividade e regime 
jurídico – Brasil, 2007-2009 

Fonte: IPEA, 2011 

 

A maior parte das ILPIs do Brasil são de natureza filantrópica, cerca de 65%, 

porém, das instituições criadas entre 2000 e 2009, a maioria é privada com fins 

lucrativos (57,8%). Isto aponta para uma tendência de mudança no perfil das 

instituições (CAMARANO; KANSO, 2010). O Gráfico 2 sintetiza claramente a natureza 

das ILPIs no Brasil e demonstra que a participação direta do poder público como 

benfeitor de ILPIs é tímida, sendo inferior a 7%. Considera-se ILPI mista a instituição 

pública de direito privado (IPEA, 2008). 

 

 

Gráfico 2 - Regime Jurídico das ILPIs do Brasil (2007-2009) 
Fonte: IPEA, 2011. Desenvolvido pelo autor. 
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O pagamento dos funcionários das ILPIs é o item de custo responsável pelos 

maiores gastos da instituição, com mais de 50% de toda a despesa. A alimentação 

representa menos de 15% (CAMARANO; KANSO, 2010), como podemos observar no 

Gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 - Despesas das ILPIs brasileiras 
Fonte: CAMARANO; KANSO, 2010. Desenvolvido pelo autor 

  

A maior parte da receita das ILPIs do Brasil (Gráfico 4)  provém da 

mensalidade dos próprios idosos, às vezes paga por eles próprios ou por seus 

familiares. Apesar da baixa participação do incentivo público na receita das 

instituições, existem outros tipos de contribuição do Estado, como no caso do 

fornecimento de medicamentos e serviços médicos (CAMARANO; KANSO, 2010). 

 

 

Gráfico 4 - Receitas das ILPIs brasileiras 
Fonte: CAMARANO; KANSO, 2010. Desenvolvido pelo autor 
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 A maioria das ILPIs do Brasil estão localizadas na região Sudeste, conforme 

apresenta o Gráfico 5. Isto acontece, certamente, porque a maior parte dos idosos 

brasileiros vivem nessa região. A região nordeste representa 24,7% do total de idosos 

do Brasil, no entanto, só tem 8,5% das instituições e 10% dos idosos residentes em 

ILPIs (IPEA, 2011). 

 

 

Gráfico 5 - Distribuição proporcional da população idosa, das ILPIs e de seus residentes, 
segundo as regiões brasileiras (2007-2009) 

Fonte: IPEA, 2011 

 

 Cada ILPI do Brasil abriga em média 30,4 idosos residentes. Como pode ser 

observado no Gráfico 6, a maioria (27,9%) das instituições brasileiras são pequenas, 

abrigando entre 10 e 19 idosos. Apenas 2,1% das ILPIs do Brasil abrigam mais de 100 

idosos (IPEA, 2011). 
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Gráfico 6 - Distribuição proporcional das ILPIs por número de residentes - Brasil (2007-2009) 
Fonte: IPEA, 2011 
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CAPÍTULO 2 | BASES CONCEITUAIS E TEÓRICAS 

 

Este capítulo apresenta as bases conceituais e teóricas necessárias para o 

entendimento geral da pesquisa. São expostos temas como: envelhecimento, design, 

ergonomia e acessibilidade. 

 

2.1. ENVELHECIMENTO 

  

O envelhecimento é marcado por transformações biológicas, psicológicas e 

sociais e ocorre tanto nas idades extremas, quanto no período da “vida ativa”. 

Algumas características biológicas, psicológicas e sociais interferem no 

envelhecimento das pessoas, porém, essas características se apresentam de forma 

distinta nas pessoas, tornando as diferenças inter-individuais mais elevadas com o 

passar da idade: a idade cronológica não dá conta da idade funcional (LAVILLE; 

VOLKOFF, 2007). 

Jacob (2006) define envelhecimento como um processo universal, próprio de 

todos os seres vivos, nos quais as capacidades de adaptação vão diminuindo, 

tornando-os cada vez mais sensíveis ao meio ambiente, que tanto pode ser um 

elemento facilitador ou de oposição à sua vida. É um processo em que a destruição do 

organismo sobrepõe-se à sua reconstrução. 

A genética explica o envelhecimento através da divisão das células (mitose), 

em que as sequências de DNA se encurtam fazendo com que haja a perda 

progressiva da capacidade de renovação. Pessoas sedentárias tendem a envelhecer 

mais rapidamente, pois o acúmulo de gorduras e açúcares no organismo dificulta a 

ação dos órgãos. A exposição a fatores ambientais como a poluição, o abastecimento 

sanitário precário e o trabalho excessivo aumentam a probabilidade de 

envelhecimento precoce (CABRAL, s/d). 

Os processos de envelhecimento em geral são contínuos e lentos, às vezes 

descontínuos, multidirecionais (associando crescimento e decrescimento, ganhos e 

perdas). Estes processos de envelhecimento se caracterizam, portanto, pela 

(LAVILLE; VOLKOFF, 2007):  

 Diminuição da capacidade de esforço físico intenso e da mobilidade articular; 

 Fragilização do sistema de equilíbrio do corpo, que explica a frequência de 

quedas entre os mais velhos; 
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 Diminuição do desempenho da visão e audição, tendo além dessas, outras 

modalidades sensoriais que serão pouco afetadas no decorrer da vida ativa; 

 Fragilização do sono, sobretudo quando há perturbações no ritmo circadiano; 

 Diminuição na velocidade do tratamento da informação e do processo de 

decisão; 

 Fragilização da memória imediata e da atenção continuada, partilhada, 

alternada ou seletiva. 

O envelhecimento provoca o declínio no funcionamento cognitivo. No entanto, 

fatores psicológicos e sociais como a falta de motivação, a solidão, o isolamento, o 

consumo de álcool e a depressão podem gerar um declínio no funcionamento 

cognitivo superior ao provocado pelo envelhecimento (BRASIL, 2005). 

A exposição a alguns fatores externos, comportamentais e ambientais pode 

provocar doenças. O fato dos idosos ficarem mais expostos a esses fatores que os 

jovens ao longo da vida, fazem com que eles fiquem doentes com mais freqüência que 

os jovens (GRAY, 1996 apud BRASIL, 2005). 

O envelhecimento pode afetar a autoestima dos idosos. Eles podem se sentir 

pouco úteis para tomarem decisões de suas próprias vidas, podendo afetar seus 

sentimentos de valor pessoal. Por isso, deve-se sempre respeitar a opinião dos 

idosos, para que não se sintam incapazes e percam a confiança em si (BRASIL, 

2008). 

Os cuidadores devem estimular a autonomia dos idosos e nunca fazer o que o 

idoso possa fazer por si mesmo. Para que o idoso possa desenvolver o máximo da 

sua capacidade, existem algumas orientações (BRASIL, 2008): 

 Ajude-o verbalmente; 

 Ajude-o a começar a realizar a atividade quando necessário; 

 Ajude-o a fazer a atividade quando necessário; 

 Prepare a situação para que seja mais fácil, fazendo adaptações buscando 

facilitar a vida e promover mais segurança; 

 Mantenha rotinas, sempre que for possível; 

 Considere as preferências do idoso; 

 Procure evitar mudanças bruscas no ambiente, a ordem e a rotina contribuem 

para a segurança e a independência dos idosos; 

 Considere a segurança, mas pense também na autonomia, elimine os riscos de 

acidentes sem eliminar as oportunidades de autonomia. 
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O Manual do Cuidador da Pessoa Idosa lista algumas recomendações para 

melhorar a autoestima dos idosos (BRASIL, 2008): 

 Permita que a pessoa idosa tome as decisões que afetam a própria vida; 

 Faça com que o idoso sinta-se útil; 

 Se o idoso necessita de muita ajuda, pode ser importante simplificar 

(realizando de forma gradual) as tarefas que são impostas a ele; 

 Incentive o idoso a assumir responsabilidades; 

 Respeite sua intimidade. 

O nível de desempenho físico das pessoas está mais ligado às condições de 

trabalho e ao hábito de vida do que à incapacidade biológica, porém, o declínio do 

nível de força, com o passar dos anos, é iminente, por isso é importante trabalhar o 

ganho de força muscular dos idosos. Esse trabalho ajuda a preservar e aprimorar a 

autonomia dessa população, prevenindo quedas e melhorando a mobilidade (VALE; 

NOVAIS; DANTAS, 2005). 

As atitudes e a forma de agir das pessoas que convivem com os idosos têm 

grande influência na saúde deles, isto pode interferir em sua autonomia e 

independência. Antes de prestar ajuda imediata a um idoso, deve-se observar se ele 

pode desenvolver a tarefa de forma autônoma, esse tipo de comportamento pode 

favorecer o idoso, aumentando sua independência. A tabela 1 mostra comentários que 

favorecem ou não a dependência dos idosos (BRASIL 2008). 
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Tabela 1 - Comentários que favorecem ou não a dependência dos idosos 

 
Fonte: BRASIL, 2008 

  

Aos 40 anos a altura do corpo humano atinge o pico máximo e começa a 

diminuir um centímetro por década até os 70 anos, quando essa diminuição se 

acrescenta. Isso é causado “devido às alterações osteoarticulares da coluna, 

caracterizadas por achatamento das vértebras, redução dos discos intervertebrais e 

cifose dorsal; é decorrente também do arqueamento dos membros inferiores e 

achatamento do arco planar dos pés”. O peso também é afetado com o 

envelhecimento, ocorrendo uma leve queda a partir dos 60 anos (NETTO; BRITO, 

2001). 

 Netto e Brito (2001) afirmam que os principais componentes do organismo 

alteram-se em ambos os sexos com o envelhecimento. Há redução da quantidade de 

água, da massa celular e do conteúdo mineral ósseo, enquanto se eleva a quantidade 

de tecido gorduroso. A água representa 70% do peso de uma criança, 60% da 

composição corpórea de um adulto e aproximadamente 52% da pessoa idosa. 

No ano de 2008, a esperança de vida do brasileiro ao nascer era de 72,86 

anos, ocupando a posição 87ª no mundo, de uma lista divulgada pelo IBGE, ficando 

atrás de países como Venezuela, Vietnã, Equador, Argentina, Kuwait, Chile, 

Alemanha, Holanda, Estados Unidos e Japão, que ocupa o primeiro lugar da lista, com 
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83 anos de esperança de vida ao nascer. Em 2009, a esperança de vida ao nascer no 

Brasil alcançou os 73,17 anos, correspondendo a uma alta de 0,31 anos em relação 

ao ano de 2008. Em 2010 houve um aumento de 0,31 anos em relação a 2009, e a 

esperança de vida ao nascer passou para 73,48, sendo 69,73 anos para os homens e 

77,32 anos para as mulheres, uma diferença de 7,59 anos (IBGE, 2010). 

Com base nos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano (ADH), em 1991, 

os habitantes da cidade de Natal-RN tinham uma expectativa de vida ao nascer de 

66,6 anos, enquanto que neste mesmo ano a expectativa média de vida do brasileiro 

ao nascer era 66,9 anos. Em 2000, na cidade de Natal-RN, essa expectativa 

aumentou para 68,8 anos, número 0,2 anos acima da média nacional para o mesmo 

ano.  

Em 2009, a esperança de vida ao nascer no Rio Grande do Norte era de 71,1 

anos, inferior a nacional de 73,1 anos, sendo 67,3 anos para os homens e 75,1 anos 

para as mulheres (IBGE, 2010). Enquanto que neste mesmo ano esta expectativa de 

vida no mundo era de 66,57 anos. 

Atualmente, o número de nascimentos é inferior ao ritmo de crescimento do 

número das pessoas idosas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

- PNAD 2009, o País contava com uma população de cerca de 21 milhões de pessoas 

de 60 anos ou mais de idade (IBGE, 2010). O Gráfico 7 mostra a pirâmide etária 

brasileira, na qual se observa que a maior parte da população concentra-se entre 10 e 

29 anos de idade, 18,02% dos homens e 17,90% mulheres do Brasil estão nessa faixa 

etária . Já as pessoas com idade superior a 90 anos representa a parcela mínima da 

população, 0,16% dos homens e 0,31% das mulheres do Brasil 
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Gráfico 7 - Pirâmide Etária Brasileira, 2010 
Fonte: IBGE – CENSO, 2010 

 

O artigo primeiro do Estatuto do Idoso, assim como o artigo 2º da Lei N.º 8.842 

de 4 de Janeiro de 1994, afirma que os direitos apresentados nos documentos citados 

são assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No Brasil, é 

considerado idoso qualquer pessoa que tenha atingido 60 anos, a mesma idade 

considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL; 2003; BRASIL, 

1994).  

 Em 2008, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos existiam 24,7 idosos 

com 65 anos ou mais. Em 2050, espera-se a mudança deste quadro, em que para 

cada 100 crianças de 0 a 14 anos deverão existir 172,7 idosos (IBGE). 

 O Gráfico 8 mostra a evolução da proporção de brasileiros com 60 anos de 

1999 a 2010. Em pouco mais de uma década houve um aumento superior a 3% na 

proporção de idosos do Brasil. 
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Gráfico 8 - Proporção de idosos de 60 anos de idade no Brasil 
Fonte: Adaptado de IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2010; IBGE, CENSO Demográfico, 

2010 

 

 A maioria dos idosos brasileiros vivem nas grandes cidades. O Rio de Janeiro é 

o estado que possui o maior número de idosos no Brasil, cerca de 14,1% da totalidade 

da população brasileira, enquanto o estado do Rio Grande do Norte possui 8,6%. 

(IBGE, 2000). 

 Na maior parte dos lares brasileiros (64,1%) o idoso é considerado como a 

pessoa de referência no domicílio que vive (IBGE, 2010). O Gráfico 9 ilustra algumas 

características sócio-econômicas das pessoas com 60 anos ou mais no Brasil.  

 

 

Gráfico 9 - Pessoas com 60 anos ou mais de idade, segundo algumas características, 2009 
Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2010 
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Conforme se pode perceber no Gráfico 3, a maior parte dos idosos brasileiros 

são do sexo feminino, de cor branca, aposentados, com renda de até um salário 

mínimo, são referência no domicílio que vivem e possuem menos de quatro anos de 

estudo. 

No Brasil, o número de pessoas com restrições de mobilidade e dependência 

vem crescendo. Pesquisas indicam que aproximadamente 23% da população 

brasileira compreendem pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência, temporária 

ou permanente (FREITAG et. al., 2007 apud REIS et. al., 2010).  

A legislação, por meio do Decreto N.º 3.289, de dezembro de 1999, conceitua 

deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, 

fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano (BRASIL, 1999).  

A norma brasileira de acessibilidade, NBR 9050, conceitua deficiência de uma 

forma mais voltada à interação do homem com o ambiente, afirmando que deficiência 

é a redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das características 

do ambiente ou de mobilidade e de utilização de edificações, espaço, mobiliário, 

equipamento urbano e elementos, em caráter temporário ou permanente (ABNT, 

2004). 

Considera-se deficiente a pessoa que se enquadra em uma das seguintes 

categorias (BRASIL, 1999): 

a) Deficiente físico: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 

apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 

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

hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros 

com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e 

as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

b) Deficiente auditivo: perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 

variando de graus e níveis na forma seguinte: 

a. De 25 a 40 decibéis (dB) - surdez leve; 

b. De 41 a 55 dB - surdez moderada; 

c. De 56 a 70 dB - surdez acentuada; 

d. De 71 a 90 dB - surdez severa; 

e. Acima de 91 dB - surdez profunda;  

f. Anacusia. 
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c) Deficiente visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, 

após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou 

ocorrência simultânea de ambas as situações; 

d) Deficiente mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 

mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 

a. Comunicação; 

b. Cuidado pessoal; 

c. Habilidades sociais; 

d. Utilização da comunidade; 

e. Saúde e segurança; 

f. Habilidades acadêmicas; 

g. Lazer; 

h. Trabalho. 

e) Deficiente múltiplo: associação de duas ou mais deficiências. 

Há casos em que a pessoa não é considerada deficiente, mas possui algumas 

limitações que a impossibilita de realizar certas tarefas com autonomia. Isso é muito 

comum em idades mais avançadas, nas quais o declínio funcional é acelerado. 

Chama-se dependente aquela pessoa com impossibilidade parcial ou total de 

efetuar, sem a ajuda, as atividades básicas da vida diária e de se adaptar ao seu 

ambiente. E, independente, aquela pessoa que não se enquadra na definição anterior 

(NATAL, 2008).  

Apenas 22,6% dos idosos brasileiros declaram não possuir doenças. Caso o 

idoso possua alguma doença, mas ainda assim tenha participação na sociedade, este 

é considerado ativo e saudável (IBGE, 2010). O Gráfico 10  mostra as doenças mais 

comuns entre os idosos no Brasil. 
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Gráfico 10 - Proporção de pessoas com 60 anos ou mais de idade que declararam sofrer algum 
tipo de doença crônica, 2008 

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2010 

 

Mais da metade dos idosos brasileiros são hipertensos, 35,1% possuem 

doenças de coluna, 24,2% possuem artrite ou reumatismo, 17,3% possuem alguma 

doença do coração e 16,1% possuem diabetes (IBGE, 2010). 

Em 2003, a proporção de pessoas de 60 anos ou mais de idade que não 

conseguiam ou tinham grande dificuldade de caminhar 100 metros era de 12,2%, 

passando, em 2008, para 13,6% (IBGE, 2010).  

A Tabela 2 apresenta a porcentagem dos idosos brasileiros que não realizaram 

nenhum tipo de atividade nas duas últimas semanas, apresenta também o percentual 

de idosos que não conseguem ou têm grande dificuldade de caminhar 100 metros e o 

percentual de idosos que têm pequena dificuldade ou não têm dificuldade de caminhar 

100 metros, referente ao ano de 2008. 
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Tabela 2 - Pessoas de 60 anos ou mais de idade, total e distribuição percentual das que não 
realizaram atividades nas duas últimas semanas por motivo de saúde e as que não conseguem 
andar 100 metros, segundo as Grandes Regiões, 2008 

 

Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais, 2010 

 

Em 2009, 10,9% dos homens com 60 anos ou mais tinham dificuldade de 

caminhar 100 metros, o percentual de mulheres da mesma faixa etária chegou a 

quase 16%, uma das causas desse fenômeno é o fato das mulheres viverem em 

média oito anos mais que os homens (IBGE, 2010). 

Para um indivíduo possuir uma capacidade de locomoção adequada, será 

necessário um bom funcionamento do sistema neurológico, musculoesquelético e 

cardiovascular. O envelhecimento causa danos a esses sistemas, tornando essas 

pessoas menos ágeis e com certas limitações para a realização de algumas atividades 

(SILVA, 2010). 

Idosos têm limitações para enxergar para baixo, podendo facilmente tropeçar e 

cair. Quedas entre os idosos ocorrem frequentemente, pois “a deficiência no equilíbrio, 

na visão, nos reflexos podem, a partir de um pequeno obstáculo, produzir uma queda 

de consequências muito graves”. Os idosos conhecem suas limitações e quando o 

ambiente físico não está adequado para recebê-los, eles sentem uma insegurança que 

pode acelerar o processo de dependência, por isso deve-se retirar qualquer objeto que 

possa obstruir a circulação (SILVA, 2010). 

Considera-se queda qualquer toque ao chão de maneira inesperada por 

qualquer parte do corpo, exceto a sola. As quedas podem ser resultados de dois tipos 

de fatores. Os fatores intrínsecos, referentes aos problemas fisiológicos, como por 

exemplo, a diminuição da mobilidade e o os fatores extrínsecos, referentes aos 

problemas encontrados no ambiente, como o caso das barreiras arquitetônicas 

(SILVA, 2010). 

Não conseguem / 

Tem grande 

dificuldade

Tem pequena 

dificuldade / Não 

tem dificuldade

Brasil 21.039 14,2 13,6 86,4

Norte 1.083 17,4 11,8 88,2

Nordeste 5.441 14,4 14,5 85,5

Sudeste 9.922 13,5 13,3 86,7

Sul 3.333 15,1 13,6 86,4

Cento-Oeste 1.261 15,0 13,3 86,7

Distribuição percentual por 

dificuldade de andar 100 metros (%)
Total (1000 

pessoas)

Não realizaram 

atividades nas duas 

últimas semanas por 

motivo de saúde (%)

Pessoas de 60 anos ou mais de idade

Grandes Regiões
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Quase 35% dos idosos já sofreram alguma queda, 12% das quedas têm como 

resultado fraturas. Levando em consideração apenas as mulheres, essa porcentagem 

de fraturas sobe para mais de 40%. Esses acidentes estão associados principalmente 

a “idade avançada, sedentarismo, autopercepção de saúde considerada ruim e maior 

número de medicações referido para uso contínuo” (SILVA, 2010). 

Uma pesquisa realizada em Foz do Iguaçu-PR apontou que a maior parte das 

ocorrências de quedas com os idosos de uma ILPI local aconteceram quando o clima 

estava frio, o que mostra que durante esse período o foco deve ser ainda maior para 

evitar esse tipo de acidente. Além dos problemas físicos que as quedas podem 

provocar nos idosos, há também o risco de regressão funcional significativa, devido ao 

trauma gerado (REIS; MERINO, s/d). 

Todos os profissionais envolvidos nos projetos de ambiente construído devem 

considerar sempre o risco de quedas dos idosos, além de observar as características 

funcionais, biomecânicas e antropométricas da população usuária, pois assim estarão 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas (REIS; MERINO, 

s/d). 

Saúde não é ausência de doença. Segundo a OMS, saúde é um estado 

completo de bem estar físico, mental, social e espiritual. Saúde implica em outras 

condições de vida, como moradia adequada, alimentação saudável, prática de 

exercícios físicos, entre outros (WHO, 1946). 

O poder público tem que se preocupar com as mudanças no processo de 

envelhecimento das pessoas, desenvolvendo políticas eficientes e projetos que tragam 

valor ao ser humano, de forma a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.  

 

2.2. ERGONOMIA 

 

A IEA (International Ergonomics Association) definiu ergonomia como “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” (IEA, 2000). 

Wisner (1987, p.12) define ergonomia como “o conjunto de conhecimentos 

científicos relativos ao homem e necessários para a concepção de ferramentas, 

máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de conforto, 

segurança e eficácia”.  
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Segundo Vidal (2008, p.15), “a ergonomia objetiva modificar o processo de 

trabalho para adequar a atividade de trabalho às características, habilidades e 

limitações das pessoas com vistas ao seu desempenho eficiente, confortável e 

seguro”. 

O objetivo geral da ergonomia é melhorar as condições específicas do trabalho 

humano. Os organizadores do trabalho também estudam o trabalho real para 

determinar procedimentos mais racionais e formas mais produtivas de efetuar a tarefa. 

Variam as ênfases, alguns métodos e técnicas (MORAES e MONT’ALVÃO, 2010). 

Os princípios de ergonomia desempenham um importante papel na 

acessibilidade, por isso, esses princípios devem fazer parte de todo o desenvolvimento 

de projetos arquitetônicos acessíveis, caso contrário, haverá a necessidade de uma 

intervenção em loco, que poderá ser realizada por meio de entrevistas, questionários, 

escala de desconforto e observações (MORAES e MONT’ALVÃO, 2010; FONSECA; 

RHEINGANTZ, 2009 apud REIS, et al., 2010). 

A NR 17, norma regulamentadora que trata da Ergonomia, propõe adaptações 

das condições de trabalho buscando maximizar o conforto, o desempenho e a 

segurança, preocupando-se com as limitações físicas individuais (NR-17, 1990). 

 

2.2.1. Domínios da Ergonomia  

 

A ergonomia estuda as condições prévias, as conseqüências de trabalho e as 

interações entre homem, máquina e ambiente, que ocorrem durante a realização do 

trabalho (IIDA, 2005). 

O ergonomista deve ter a compreensão holística de todos os aspectos físicos, 

cognitivos, sociais e organizacionais que estão a sua volta. É comum os profissionais 

intervirem apenas em domínios de aplicação mais específicos (IEA, 2000). Os três 

domínios de especialização da ergonomia são: ergonomia física, ergonomia cognitiva 

e ergonomia organizacional (IEA, 2000; VIDAL, 2002; IIDA, 2005). 

 

a) Ergonomia Física 

 

Buscando adequar as exigências do trabalho real aos limites e capacidades do 

corpo do trabalhador, a Ergonomia Física se ocupa das características da anatomia 
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humana, antropometria, fisiologia e biomecânica, relacionadas com a atividade física 

(IEA, 2000; VIDAL, 2002; IIDA, 2005). 

Os pontos mais estudados dentro da Ergonomia Física são: a postura no 

trabalho, o manuseio e o transporte de materiais, a força excessiva demandada, os 

movimentos repetitivos, os distúrbios músculo-esqueléticos relacionados ao trabalho, o 

projeto de postos de trabalho, a segurança e a saúde do trabalhador (IEA, 2000; 

VIDAL, 2002; VIDAL, 2005). 

 

b) Ergonomia Cognitiva 

 

A IEA (2000), Vidal (2002) e Iida (2005), afirma que a Ergonomia Cognitiva 

trata dos processos mentais, como a percepção, memória, raciocínio e resposta 

motora, relacionados com as interações entre as pessoas e outros elementos do 

sistema. 

Os temas mais relevantes mais relevantes da Ergonomia Cognitiva são: a 

carga mental, as tomadas de decisão, a interação entre o homem e o computador, o 

estresse e o treinamento (IIDA, 2005). 

 

c) Ergonomia Organizacional 

 

A Ergonomia Organizacional busca aperfeiçoar os sistemas sócio-técnicos, 

compreendendo as estruturas organizacionais, políticas corporativas e processos de 

produção e de negócio (IEA, 2000; VIDAL, 2002; IIDA, 2005).  

Os tópicos mais relevantes da Ergonomia Organizacional incluem: 

comunicações, projeto de trabalho, programação do trabalho em grupo, projeto 

participativo, trabalho cooperativo, cultura organizacional, organizações em rede, 

teletrabalho e gestão de qualidade (IEA, 2000; IIDA, 2005). 

 

2.2.2. Ergonomia Participativa 

 

Diferentemente de outros tipos de pesquisa, em que o pesquisador não 

interfere e interage com a situação observada, o pesquisador nos métodos 
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participativos é parte ativa da solução do problema. Além disso, a inclusão dos futuros 

usuários em todas as fases do desenvolvimento do projeto é outra forma de 

participação (IIDA, 2005). 

A ergonomia participativa geralmente se inicia com um consultor externo, 

contratado para passar os conhecimentos de ergonomia aos funcionários da empresa 

contratante. Esse processo dá-se através de vários ciclos de mudança de percepção, 

aprendizagem, mudanças na ação e ação participativa dos trabalhadores, até o ponto 

em que o conhecimento de ergonomia é incorporado na cultura da empresa. Quando 

os membros internos da empresa adquirirem os conhecimentos essenciais de 

ergonomia, a ponto de controlarem o processo, o consultor poderá ser dispensado 

(IIDA, 2005). 

Segundo Daniellou e Béguin (2007), o ponto de vista do ergonomista não é o 

único e legítimo e pertinente na empresa. Não são apenas seus saberes profissionais 

que lhes permitem apreender o sentido que os diferentes atores da empresa dão à sua 

intervenção. Os saberes que outros detêm, suas representações do problema ou das 

saídas possíveis, os projetos que eles alimentam, devem ser levados em conta. O 

ergonomista deve, portanto, se dar os meios de uma confrontação positiva entre o 

ponto de vista, do qual é portador, e os outros pontos de vista representados. 

A Ergonomia Participativa requer que os usuários que irão se beneficiar pela 

ação ergonômica estejam envolvidos no desenvolvimento e implementação das 

inovações sugeridas (NORO; IMADA, 1984 apud TAVEIRA, 1993).  

A Ergonomia Participativa envolve transferência de poder, compartilhamento de 

informação, conhecimento e tomada de decisão dentro das organizações, por meio de 

uma perspectiva macroergonômica com técnicas simples e úteis que favorecem a 

efetividade organizacional, a produtividade e a qualidade de vida no trabalho 

(TAVEIRA, 1993). 

O usuário final é fonte valiosa e indispensável no desenvolvimento da 

metodologia da Ergonomia Participativa, este reforça a validade de ferramentas 

simples e a experiência do trabalhador na solução de problemas. Essa participação do 

usuário pode aumentar o repertório do conhecimento das pessoas e capacitá-las a 

entender o seu papel na eficácia e segurança dos sistemas (TAVEIRA, 1993). 
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2.3. DESIGN  

 

O design busca organizar materiais (com suas linhas, texturas e cores) de 

forma consciente e diferentes formas, buscando a funcionalidade ou a estética. O 

design afeta todos os objetos que com ele interagem, as pessoas que o utilizam e de 

forma mais ampla, nosso meio ambiente.Segundo Gurgel (2002): 

 

2.3.1. Desenho Universal 

 

Na década de 90 o arquiteto americano Ron Mace, criador do termo Universal 

Design, juntamente com outros arquitetos, estabeleceu os sete princípios do desenho 

universal (CARLETTO; CAMBIAGHI, s/d): 

1) Igualitário: espaços, objetos e produtos podem ser usados por qualquer 

pessoa, independente da sua capacidade; 

2) Adaptável: produtos ou espaços que atendam pessoas com diferentes 

habilidades e preferências; 

3) Óbvio: fácil entendimento, sem depender da experiência, do conhecimento, 

das habilidades de linguagem ou do nível de concentração das pessoas; 

4) Conhecido: s informação é transmitida de forma que atenda as 

necessidades do receptador; 

5) Seguro: capaz de minimizar riscos e possíveis acidentes, sendo 

intencionais ou não; 

6) Sem esforço: deve ser usado com conforto e com o mínimo de fadiga; 

7) Abrangente: dimensões e espaços apropriados, independente do tamanho, 

peso ou mobilidade do usuário. 

Um conceito fundamental para a realização de um estudo sobre acessibilidade 

é o de Desenho Universal. O Manual de Orientações sobre Turismo e Acessibilidade, 

criado pelo Ministério do Turismo, define Desenho Universal como uma concepção de 

espaços, artefatos e produtos que visam a atender simultaneamente todas as 

pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que 

compõem a acessibilidade (BRASIL, 2006). 

Atualmente o desenho universal não leva em conta as limitações das 

capacidades da maioria dos trabalhadores e deveria tomar como ponto de partida uma 
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porcentagem maior da população. O designer não deve pensar apenas no homem 

médio, deve levar em conta as diferenças das pessoas, não só em termos de 

eficiência, mas também para prevenir acidentes e doenças (LAURIG; VEDDER, 1998). 

O desenho universal deve conceber produtos, meios de comunicação, serviços 

e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas, independente da sua 

capacidade. O conceito de desenho universal tem como pressupostos (ABNT, 2008):  

 Equiparação nas possibilidades de uso; 

 Flexibilidade no uso;  

 Uso simples e intuitivo; 

 Captação da informação; 

 Tolerância para o erro; 

 Dimensão e espaço para uso e interação. 

 A comunicação e a sinalização de um determinado ambiente, externo ou 

interno, podem ser visual, tátil ou sonora. A utilização dessas sinalizações de maneira 

redundante e associada caracteriza o Desenho Universal (BARBOSA; 

ALBUQUERQUE, 2010). 

O tipo de sinalização deve estar integrado ao contexto do projeto, cuidando 

ainda para que sejam atendidas as seguintes questões (PREISER, 2010):  

a) Função do sistema de informação; 

b) Tecnologia a ser empregada; 

c) Posição no espaço, incluindo método de fixação; 

d) Dimensionamento em relação à distância da leitura; 

e) Iluminação do ambiente; 

f) Requisitos de acessibilidade; 

g) Nível de resistência ao vandalismo. 

Barbosa e Albuquerque (2010, p. 288) afirmam que: 

Essa codificação deve ainda atender às condições mandatárias, 
como as exigências legais ou normativas para que tenham maior 
efetividade e eficiência junto ao usuário. A padronização das 
informações é fundamental para que sejam estabelecidos códigos 
diferenciados e ao mesmo tempo comuns para informar as mesmas 
condições.  

As pessoas são diferentes, possuem capacidades físicas e intelectuais distintas 

e esses fatores nunca poderão ser esquecidos em qualquer projeto que busque um 

desenho universal. Projetos de ambientes acessíveis e com o conceito de desenho 
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universal estão se tornando menos raros, seja pelo fato da imposição de leis e 

resoluções ou pela melhoria na qualificação dos profissionais responsáveis. 

 

2.3.2. Design Participativo 

 

O Design participativo é aplicado a projetos ou re-projetos de produtos, o 

método do projeto participativo conta com o usuário desde a etapa inicial. Cada etapa 

do projeto é avaliada pelos usuários, isto possibilita a correção dos erros antes de 

chegar à solução final do produto. O projeto participativo busca o que o usuário almeja 

de um determinado produto através de uma visão além da técnica (IIDA, 2005). 

Há projetos em que os usuários participam e não se obtém sucesso, assim 

como há projetos bem sucedidos dos quais os usuários não participam. Mesmo com a 

participação dos usuários, a resistência deles pode ameaçar a validade de todo o 

projeto participativo (HOWCROFT; WILSON, 1999). 

 

2.4. ACESSIBILIDADE  

 

De acordo com a NBR 9050, acessibilidade é a possibilidade e condição de 

alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de 

edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos (BRASIL, 2004). 

 A acessibilidade visa à participação de todas as pessoas da sociedade, tendo 

ou não limitações físicas. Devem-se eliminar barreiras e possibilitar o acesso a todos 

os locais públicos. Além dos aspectos arquitetônicos, a acessibilidade envolve 

aspectos políticos, sociais e culturais (como preço de transporte público, o 

analfabetismo, a falta de compreensão de uma informação por um turista estrangeiro) 

(DISCHINGER, 2005 apud DISCHINGER, 2006). 

Boa acessibilidade é sinônimo de boa sinalização do ambiente, para isso é 

necessário que (REIS, et. al., 2010): 

 Placas, sinais e outros tipos de informações estejam sempre visíveis; 

 Os deslocamentos sejam livres de barreiras, tanto horizontalmente 

quanto verticalmente, com destaque para escadas, corredores, rampas 

e elevadores; 
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 A comunicação seja clara para o entendimento de qualquer pessoa, 

com ou sem limitações provisórias ou permanentes. 

Com isso pode-se oferecer um ambiente acessível, possibilitando maior 

autonomia, conforto e segurança às pessoas (REIS, et. al., 2010). 

 Segundo Duarte e Cohen (2010), a acessibilidade plena será atingida com 

base numa postura urbana e atitudinal que reavalie a própria noção de deficiência, os 

espaços que não atendem todos que são deficientes. Para atingir a acessibilidade os 

espaços devem ser: 

 Convidativos; 

 Fáceis de percorrer; 

 Fáceis de entender; 

 Atrativos; 

 Promotores de encontros e convívio com outras pessoas. 

Para melhor entender a acessibilidade espacial voltada a pessoas com 

restrições, foram criados quatro componentes (DISCHINGER; BINS ELY, 2005 apud 

BINS ELY; OLIVEIRA, 2005): 

 Orientação: refere-se à compreensão do espaço a partir da configuração 

arquitetônica e da organização funcional. Possibilita a distinção do local atual e 

o percurso até o destino final, por meio de informação arquitetônica e 

informações adicionais (suportes informativos, sonoros e luminosos); 

 Deslocamento: refere-se às condições de movimento nos percursos horizontais 

e verticais e sua continuidade. É a autonomia de deslocar-se num ambiente 

livre de barreiras, que possibilite conforto e segurança aos seus usuários; 

 Uso: refere-se ao uso de qualquer equipamento, que deve ser acessível a 

qualquer tipo de usuário, além de proporcionar segurança, conforto e 

autonomia. 

 Comunicação: refere-se à troca de informações entre pessoas e entre pessoas 

e equipamentos de tecnologia assisitiva, permitindo o uso do ambiente ou 

equipamento por qualquer pessoa, independente da sua restrição. 

A ausência de qualquer um desses componentes interfere na boa 

acessibilidade, podendo impedir o uso democrático de ambientes e equipamentos 

(BINS ELY; OLIVEIRA, 2005)  

Muitas pessoas, quando tratam de acessibilidade, lembram-se apenas da 

deficiência físico-motora, esquecendo-se das deficiências visual, auditiva e cognitiva. 
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Além dos deficientes, a acessibilidade estende-se aos idosos, gestantes, crianças e 

obesos também são exemplos de individualidades que a acessibilidade se preocupa 

(BINS ELY; SILVA, 2009). 

 

2.5. SEGURANÇA (DOMÉSTICA) 

 

Considerada uma das maiores ocupações humanas do mundo, as atividades 

domésticas podem ser consideradas de média intensidade, pois produz um gasto 

energético entre 2400 a 3000 kcal/dia. As tarefas mais pesadas, como esfregar e lavar 

janelas, passar ferro e arrumar camas geram um maior gasto energético caritativo. 

Muitas dessas tarefas exigem posturas forçadas (IIDA, 2005). 

A grande variabilidade das atividades domésticas pode ser a explicação para 

essas atividades registrarem mais acidentes que o trânsito ou o trabalho. Grande parte 

desses acidentes ocorrem com os idosos, pois nesta fase as pessoas passam a maior 

do tempo em suas residências (IIDA, 2005). 

 Iida (2005) afirma que as quedas são as maiores causas de acidentes 

domésticos, elas se devem à existência de desníveis no piso, objetos espalhados pelo 

chão, pisos escorregadios e/ou não planos, caídas de escadas e lugares instáveis e 

sem apoio, como mesas e cadeiras. 

Pereira (2010) chama a atenção afirmando que o local onde mais ocorrem 

quedas entre os idosos é no quarto, que deveria proporcionar segurança. 

É estimado que 80% dos acidentes com idosos ocorrem dentro da própria 

casa, e estes podem ser evitados em grande parte dos casos, apenas com prevenção. 

Os acidentes mais frequentes são: quedas da altura do próprio corpo, queimaduras e 

envenenamentos. Escoriações, ferimentos, contusões, hematomas, fraturas, 

imobilidade pelo medo de cair novamente, invalidez e, inclusive e morte são algumas 

das consequências das quedas (BODACHNE, s;d). 

Muitos desses acidentes poderiam ser evitados se o desenvolvimento dos 

projetos dos equipamentos utilizados nas atividades domésticas fossem baseados 

numa análise adequada das interações homem-tarefa-máquina e se o conceito de 

Desenho Universal fosse empregado (IIDA, 2005). 

A metodologia de pesquisa utilizada durante todo o trabalho desta dissertação 

será tratada no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 3 | PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Este capitulo trata da metodologia aplicada na pesquisa, no sentido de 

compreender de forma global as características da acessibilidade a idosos das ILPIs 

de Natal-RN, face aos dispositivos legais e normativos vigentes no país, no estado do 

Rio Grande do Norte e no município de Natal. De forma complementar, é apresentada 

a metodologia específica aplicada no estudo de caso, que diz respeito ao estudo da 

acessibilidade de uma das ILPIs que integra o universo do estudo global já referido, 

em que foi aplicado o método da Análise Ergonômica do Trabalho. 

 

3.1. TIPO DE PESQUISA 

 

Quanto à abordagem, esta pesquisa é considerada qualitativa, os dados 

estatísticos quantitativos foram utilizados para explicar a parte qualitativa. 

Segundo Silva e Menezes (2001), um estudo é qualitativo quando: 

Considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de 
métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta 
para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento- chave. É 
descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados 
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais 
de abordagem. 

 Quanto aos objetivos, esta pesquisa é descritiva, e visa escrever as 

características de um objeto de estudo. Neste tipo de pesquisa estão as que atualizam 

as características de um grupo social, como também aquelas que pretendem descobrir 

a existência de relações entre variáveis (GONSALVES, 2007). 

 

3.2. LOCAL DA PESQUISA 

 

A fase da pesquisa referente ao mapeamento foi realizada em todas as ILPIs 

existentes na cidade de Natal-RN. O estudo de caso foi desenvolvido em uma dessas 

ILPIs, cujo nome fictício dado foi Instituto Cristo Rei (ICR). 
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3.3. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Considerou-se como sujeitos da pesquisa a população estudada no 

mapeamento e no estudo de caso, constituída por: 

 15 interlocutores das 15 ILPIs da fase de mapeamento; 

 16 (dezesseis) idosos do sexo masculino da ala São José, grupo de foco 1 da 

pesquisa; 

 22 (vinte e duas) idosas do sexo feminino da ala Santa Luísa de Marilac, grupo 

de foco 2 da pesquisa; 

 5 (seis) cuidadores do ICR, grupo de foco 3 da pesquisa; 

 1 (um) técnico de enfermagem do ICR, grupo de foco 3 da pesquisa; 

 1 (uma) enfermeira do ICR, grupo de foco 3 da pesquisa; 

 2 (duas) assistentes sociais do ICR, grupo de foco 4 da pesquisa; 

 1 (um) diretor geral do ICR, grupo de foco 4 da pesquisa. 

 

3.4. FASES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi dividida em quatro fases: pesquisa exploratória, pesquisa 

bibliográfica e documental; mapeamento da acessibilidade das ILPIs de Natal-RN; 

estudo de caso. A metodologia de cada uma dessas fases é apresentada a seguir. 

 

3.4.1. Pesquisa Exploratória 

 

A pesquisa exploratória caracteriza-se como uma primeira visão do objeto de 

estudo. Possibilita esclarecer algumas idéias e oferece dados iniciais de grande valor 

para o desenvolvimento de estudos mais aprofundados sobre o tema pesquisado 

(GONSALVES, 2007). 

 Esta fase da pesquisa teve início no dia 1º de setembro de 2010, com uma 

visita a ARPI, uma associação de idosos de Natal-RN, que possibilitou um primeiro 

contato com os idosos da cidade. Nessa visita, este pesquisador participou de uma 

sessão em prol da organização do aniversário da Associação, junto com alguns idosos 

associados. Além disso, houve uma conversa com a coordenadora da ARPI, buscando 

entender o funcionamento e quais atividades são realizadas no local. A ARPI não 
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funciona como ILPI, mas participa ativamente de seminários e simpósios que visam à 

melhoria da qualidade de vida dos idosos da região.  

Algumas instituições municipais e estaduais que tratam dos idosos no estado 

do Rio Grande do Norte e no município de Natal, tais como a Promotoria do Idoso e 

Deficiente Físico do Ministério Público Estadual, o Conselho Municipal do Idoso, a 

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), foram consultadas 

em loco para se obter informações relevantes ao desenvolvimento da pesquisa, como 

a quantidade de ILPIs na cidade e sua localização. 

 

3.4.2. Pesquisa Bibliográfica e Documental 

 

As pesquisas bibliográficas e documentais se deram por meio de acesso a 

livros, sites, artigos, periódicos, leis, decretos, normas regulamentadoras e 

documentos sobre os principais temas acerca da pesquisa, tais como: idoso, 

envelhecimento, ILPI, segurança, acessibilidade, design (universal e participativo) e 

ergonomia. A pesquisa bibliográfica e documental transcorreu todo o tempo, desde o 

início da pesquisa até a conclusão da dissertação. 

 

3.4.3. Mapeamento da Acessibilidade das ILPIs de Natal-RN 

 

Foi realizado um mapeamento da acessibilidade das ILPIs da cidade de Natal-

RN. Tratou-se de um levantamento total das 16 ILPIs da cidade (Natal-RN), que 

identificou e classificou essas instituições por região geográfica e por tipo, 

constatando-se a existência de 6 instituições filantrópicas, 10 particulares e nenhuma 

pública. 

Em seguida, foi desenvolvido um instrumento (Apêndice 1) para obter as 

características bio-psico-sociais dos idosos residentes e também descrever e analisar 

a acessibilidade, a infra-estrutura, as instalações, os ambientes e os equipamentos 

das ILPIs, a partir da NBR 9050 (ABNT, 2004), do Regulamento técnico para o 

funcionamento das instituições residenciais sob sistema participativo e de longa 

permanência para idosos (ANVISA, 2004) e do documento que aborda os Padrões 

mínimos de financiamento de serviços e programas de atenção à pessoa idosa 

(BRASIL/MPAS, s/d). Concomitantemente, foram realizadas medições físicas e 

registros fotográficos relativos aos aspectos abordados no instrumento supracitado. 



36 
 

Isso possibilitou a formulação de um diagnostico global de acessibilidade das 

ILPIs de Natal, relacionando os principais aspectos do ambiente construído e os 

problemas de acessibilidade e segurança da população idosa residente.  

 

3.4.4. Estudo de Caso 

 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo 

em profundidade e em seu contexto de vida real, por meio de diversas técnicas de 

coleta de dados, como entrevistas, questionários, observações, entre outras. 

O estudo de caso foi realizado na ILPI com maior número de idosos da cidade 

de Natal-RN. Os critérios considerados para a escolha da ILPI, como estudo de caso, 

foram os seguintes: 

 A quantidade de idosos residentes; 

 O grau de dependência dos idosos; 

 O número de problemas relacionados à acessibilidade; 

 A existência de residentes de ambos os sexos; 

 A condição financeira da ILPI, para viabilizar possíveis propostas apontadas 

pela ação ergonômica; 

 O interesse da ILPI pela pesquisa; 

 A facilidade de acesso e exequibilidade da pesquisa, de modo a permitir 

que o pesquisador pudesse se deslocar entre todos os ambientes da ILPI, 

observar as atividades dos idosos, conversar com idosos, funcionários e 

gestores e aplicar os protocolos da pesquisa sem maiores dificuldades. 

O estudo de caso iniciou-se com a análise das características de todos os 

idosos residentes. Na sala onde as assistentes sociais do ICR exercem sua função, 

encontra-se um arquivo com informações individuais, em pastas, de cada residente. 

Todas as pastas foram analisadas pelos pesquisadores, que observaram a ausência 

de informações em alguns prontuários, além de uma falta de padronização. Todo 

idoso, ao ser admitido na instituição, fornece informações que são inseridas em dois 

documentos, um roteiro para cadastramento do idoso, fornecendo um perfil sócio-

econômico e uma ficha de admissão. No entanto, muitos prontuários não 

apresentavam esses documentos ou estavam preenchidos de forma incompleta.  

Além disso, informações, sobre o estado clínico do idoso, que foram preenchidas pelo 

médico da ILPI, estavam ilegíveis ou incompletas em 83 das 119 fichas. 
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 Em seguida, buscaram-se as características globais do ICR, o número de 

alojamentos, o tipo, a quantidade e o sexo dos idosos em cada um deles. Uma das 

duas assistentes sociais forneceu um documento digital (relação dos idosos 

institucionalizados por pavilhões) que continha a maioria das informações, como o 

nome, a quantidade de idosos por alojamento e o sexo, porém, algumas dessas 

informações estavam incorreta e/ou desatualizadas. Foram, então, confirmadas e 

atualizadas por meio de ações conversacionais com os funcionários e idosos da ILPI e 

pela checagem de todos os prontuários dos idosos do ICR. 

 Na secretaria da instituição obteve-se um documento com as informações 

sobre os funcionários, tais como, quantidade, sexo, função, salário e formação 

profissional. 

 Depois das informações globais, chegou o momento de se escolherem dois 

setores para analisar as atividades dos usuários. Decidiu-se escolher um setor 

masculino e outro feminino. Essa escolha foi definida a partir:  

 Da quantidade de idosos residentes; 

 Do grau de dependência dos idosos; 

 Do número de problemas de acessibilidade; 

 Do número de relatos de quedas; 

 Da indicação das pessoas (funcionários e idosos) dos setores para a pesquisa. 

O setor feminino foi o Santa Luísa de Marilac e o setor masculino escolhido foi 

o São José. 

 Para identificar os problemas de acessibilidade nesses setores, foram criados 

três instrumentos (Apêndices 3, 4 e 5) de checagem. Além disso, foi feito o 

levantamento físico, com o auxílio de trena, prancheta, caneta e máquina fotográfica. 

 Posteriormente foram filmadas e analisadas, nos setores escolhidos, as 

seguintes atividades dos idosos residentes: levantar-se e deitar-se na cama, transferir-

se para a cadeira de rodas (quando for o caso), deslocar-se pelos ambientes da ala, 

abertura e fechamento da porta do banheiro; tomar banho e usar a bacia sanitária. O 

diretor da ILPI só permitiu filmagens de idosos conscientes e orientados, que tiveram 

de assinar uma declaração na sala das assistentes sociais, afirmando que permitiam e 

entendiam do que tratavam as filmagens. Esses idosos simularam as tarefas descritas. 

Os idosos dependentes e sem orientação foram observados em situação real, 

inclusive no banho, mas não houve registros de filmagens. 
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 Feitas as análises, foi desenvolvido um projeto que buscou atender as 

necessidades dos idosos de cada uma das duas alas. Esse projeto foi desenvolvido 

com o auxílio dos softwares AutoCAD 2010 e Sketchup 8, para cada setor estudado 

como caso, e foi exibido em cada uma das alas, em uma sessão coletiva, na presença 

dos idosos e funcionários dos setores. Essas sessões coletivas foram apresentadas 

em slides projetados com um data-show EPSON e filmadas com uma câmera digital 

SONY. Nessas sessões apresentadas pelo pesquisador, os idosos e os funcionários 

puderam validar e propor novas melhorias físicas para cada ambiente da ala. 

 

a) Escolha Metodológica das alas a serem estudadas como foco  

 

Com o auxílio de um instrumento (Apêndice 2) desenvolvido para identificar 

quais os setores (um masculino e um feminino) do Cristo Rei apresentavam os 

maiores problemas de acessibilidade, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 

com funcionários da instituição (cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeira e 

assistente social) que trabalhavam tanto no primeiro turno (durante o dia), quanto no 

segundo (durante a noite/madrugada).  

 

Setor Feminino: Santa Luísa de Marilac 

 

Mais de 57% dos profissionais entrevistados que opinaram, achavam que o 

setor feminino com mais problemas de acessibilidade é a Ala Santa Catarina (Figura 

1), onde, atualmente, encontra-se em reforma e não hospeda ninguém, por isso este 

setor não foi escolhido, já que sem usuários não havia possibilidades de analisar as 

atividades realizadas pelas idosas. 
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Figura 1 - Ala Santa Catarina (ICR) 

 

Os problemas relacionados à acessibilidade nos setores femininos do ICR, 

relatados pelos funcionários e idosos foram: 

 Banheiros pequenos; 

 Bacia sanitária baixa, sem sóculo; 

 Ausência de grades nas camas; 

 Poucos funcionários para cuidar das idosas acamadas; 

 Ausência de barras nos banheiros; 

 Piso escorregadio nas alas e nos banheiros; 

 Alas pequenas para a quantidade de idosas; 

 Ausência de banheiros e locais de descanso para funcionários. 

Em relação aos relatos de acidentes, 24% de todos esses relatos foram 

relacionados aos setores femininos. A Ala Santa Luísa de Marilac ficou atrás apenas 

da Ala Santa Catarina. 

A única ala feminina que possuía mais 20 idosas residentes é a Ala Santa 

Luísa de Marilac, como pode ser observado no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Número de idosas (alojamentos femininos) do ICR (2011) 

 

Outro ponto importante para a escolha dessa ala foi a variabilidade das idosas 

residentes. Nela encontravam-se idosas dependentes, independentes, acamadas e 

cadeirantes. A Figura 2 mostra a imagem da ala escolhida, a Santa Luísa de Marilac. 

 

 

Figura 2 - Ala Santa Luísa de Marilac (ICR) 

 

Setor Masculino: São José 

 

O instituto Cristo Rei conta com 2 setores exclusivamente masculino, um é o 

Pavilhão São José (Figura 3) e o outro a Ala São Vicente de Paulo (Figura 4). Além 

desses, a Vila Irmã Lindalva abriga 5 idosos do sexo masculino e 5 idosas do sexo 

feminino. 
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Figura 3 – A: Varanda; B: Pavilhão – Ala São José (ICR) 

 

 

Figura 4 – A: Pavilhão 1; B: Pavilhão 2 – Ala São Vicente de Paulo (ICR) 

 

O pavilhão São José está localizado nos fundos da ILPI. Além de ser o setor 

mais distante da entrada principal, apresenta muitos problemas em todo o seu trajeto, 

como por exemplo, iluminação precária, falta de barras de apoio, piso irregular e 

rampas em desconformidade com a NBR 9050, norma de acessibilidade. A Figura 5 

mostra o acesso principal da Ala São José, onde há um técnico de enfermagem do 

ICR auxiliando um idoso a se deslocar até o seu dormitório. 
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Figura 5 - Técnico de Enfermagem encaminhando idoso até a Ala São José (ICR) 

 

A média de idade dos idosos do Pavilhão São José é bem parecida com a 

média da Ala São Vicente de Paulo, sendo 73,30 anos e 74,22 anos, respectivamente. 

Dos 19 funcionários do ICR que opinaram sobre o setor masculino mais 

problemático da instituição, nove se referiram ao pavilhão São José e dez à Ala São 

Vicente de Paulo. Os problemas relacionados à acessibilidade nos setores masculinos 

do ICR relatados pelos funcionários foram: 

 Piso escorregadio nos banheiros e dormitórios; 

 Quartos pequenos; 

 Iluminação precária em alguns setores; 

 Camas inadequadas e sem grades; 

 Banheiros fora do padrão de acessibilidade; 

 Portas estreitas; 

 Barras dos banheiros desgastadas; 

 Alguns banheiros sem barras de apoio; 

 Rampa de acesso ao banheiro em desconformidade com a norma; 

 Ausência de uma área de lazer adequada; 

Dos 25 acidentes relatados, 48% deles ocorreram no Pavilhão São José 

(Gráfico 12).  

 

 



43 
 

 

Gráfico 12 - Relatos de acidentes pelos funcionários da ILPI (2010-2011) 

 

 Este último item foi o mais relevante para a definição dessa ala como estudo de 

foco. Abaixo estão listados alguns desses acidentes ocorridos: 

 Na Ala São José: 

o Idoso dependente levantou-se da cama sem o andador e não teve 

forças para se manter em pé. Caiu pra frente, mas não teve 

consequências graves (ano: 2010); 

o Idoso independente escorregou durante o banho e fraturou duas 

costelas (ano: 2011); 

o Uma irmã do ICR escorregou na rampa que dá acesso à Ala São José 

e se arranhou (ano: 2011); 

o Idoso se levantou de uma cadeira na varanda da ala São José, mas 

não teve forças para se manter em pé, caiu e bateu a cabeça no chão, 

veio a óbito poucos dias depois (ano: 2011);  

o Idoso estava no refeitório da ala São José, perdeu as forças para se 

sustentar em pé, mas antes de cair o cuidador teve tempo para segurá-

lo (ano: 2011); 

o Idoso caiu da cama devido à ausência de grades. Este fraturou o fêmur 

e não anda mais; 

o Idoso na cama e caiu devido a ausência de grades. Este bateu a 

cabeça no chão. 
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 Na Ala São Vicente de Paulo: 

o Idoso caiu da cama devido à ausência de grades e quebrou o fêmur 

(ano: 2010); 

o Idoso caiu da cama devido à ausência de grades, mas não teve 

consequências sérias (ano: 2011); 

o Idoso dependente se debateu durante o banho e caiu, pois o cuidador 

que estava com ele não conseguiu segurá-lo (ano: 2011); 

o Idoso estava na cadeira de rodas, apoiou-se na lateral e caiu, batendo a 

cabeça no chão. 

 

Para a apreciação das atividades dos idosos residentes da ILPI do estudo de 

caso, adotou-se como referência o método de pesquisa Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET), que foi adaptado para a situação. Esse método sistêmico e ordenado 

assegura a eficácia das mudanças propostas. A AET, em sua forma canônica, 

consiste das seguintes fases (VIDAL, 2008): 

a) Instrução da demanda e Análise global; 

b) Análise da atividade (focalização e modelagem operante); 

c) Validação e Restituição; 

d) Relatório final conclusivo. 

A AET só é possível mediante um processo cuidadoso de construção social. 

 

3.5. CONSTRUÇÃO SOCIAL: PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO DAS PESSOAS  

 

A construção social da pesquisa transcorreu por todo o seu desenvolvimento, 

da fase exploratória até a finalização. 

Construção social é o momento da intervenção ergonômica em que o 

ergonomista identifica os atores envolvidos e posiciona sua ação em relação às deles, 

de modo que favoreça a realização do seu trabalho (DANIELLOU; BÉGUIN, 2007). 

A construção social é um processo dinâmico, podendo sofrer alterações 

durante a evolução da ação ergonômica na organização pesquisada.  

Toda a AET é conduzida através de um dispositivo social de ação ergonômica, 

que tem como objetivo envolver as pessoas de forma que a ação ergonômica seja 

participativa e os envolvidos e os principais beneficiados se comprometam pelas 
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transformações positivas das situações sócio-técnicas das quais fazem parte (VIDAL, 

2008).  

A Figura 6 apresenta um esquema formal do dispositivo social de ação 

ergonômica desta pesquisa.  

 

Figura 6 - Esquema do Dispositivo Social de Ação Ergonômica na ILPI (Construção Social) 
Fonte: Adaptado de VIDAL, 2008 e CARVALHO, 2005 

 

O ergonomista deve se articular com diversos grupos, de natureza e 

composição distintas, ao longo de toda a ação ergonômica (VIDAL, 2008). Como se 

trata de uma pesquisa, estaremos nos referindo ao pesquisador no lugar do 

ergonomista. A Ação Ergonômica também envolve, neste caso, as ações de pesquisa 

de ergonomia na ILPI considerada. Os grupos da construção social em questão se 

constituem da seguinte forma, de acordo com a classificação denominada por Vidal 

(2008): 

a) O Grupo de Ação Ergonômica – GAE: composto pela Equipe Externa de 

Ergonomia - EEE (nesta pesquisa o GAE foi composto por um Tecnólogo em 

Design de Interiores, mestrando em Engenharia de Produção), e pelo Grupo de 

Interesse Interno - GII (diz respeito à Equipe Interna de Ergonomia - EIE, 

formado pelos responsáveis pelas ações de ergonomia na ILPI, tais como 

funcionários ou gestores, que deveriam passar por uma formação aprofundada 
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nos conceitos, métodos e técnicas da Ergonomia). No caso desta pesquisa, 

esta formação não foi possível, de modo que a EIE foi constituída pelos 

interlocutores privilegiados da ILPI: dois cuidadores da Ala São José, dois 

cuidadores da Ala Santa Luísa de Marilac e duas assistentes sociais da 

instituição. 

b) O Grupo de Suporte – GS: é formado por pessoas que têm poder de decisão 

nas organizações. O GS tem uma formação interna e outra externa à ILPI. O 

Grupo de Suporte Interno - GSI foi formado pelos diretores e/ ou 

coordenadores da ILPI e o Grupo de Suporte Externo - GSE pelo orientador 

desta pesquisa, também vice-coordenador do GREPE (Grupo de Extensão e 

Pesquisa em Ergonomia da UFRN).  

c) O Grupo de Acompanhamento – GA: composto por pessoas com autoridade 

técnica e tomadores de decisões técnicas, internamente e externamente à ILPI. 

O GAI - Grupo de Acompanhamento Interno foi formado pelas assistentes 

sociais da ILPI. O GAEx - Grupo de Acompanhamento externo foi formado pela 

autoridade técnica em ergonomia (orientador desta pesquisa).  

d) Os Grupos de Foco – GFs: constituídos por grupos localizados aos quais foram 

solicitados os dados de pesquisa, aos quais foram restituídas as análises e 

com os quais foram validadas as informações e as recomendações de 

melhoria. Os grupos de foco desta pesquisa foram compostos da seguinte 

forma: 

1. Grupo de Foco 1 (GF-1): idosos do sexo masculino que vivem no 

Pavilhão da Ala São José. Esses indicaram quais os problemas 

relacionados à acessibilidade na instituição que podem comprometer a 

mobilidade, a segurança, o conforto e a autonomia deles. 

2. Grupo de Foco 2 (GF-2): idosas do sexo feminino que vivem na Ala 

Santa Luísa de Marilac. Essas indicaram quais os problemas 

relacionados á acessibilidade na instituição que podem comprometer a 

mobilidade, a segurança, o conforto e a autonomia deles. 

3. Grupo de Foco 3 (GF-3): cuidadores e profissionais de saúde, 

responsáveis pelos cuidados de saúde dos idosos. Eles informaram 

onde ocorrem os problemas de locomoção e transferência, de um 

ambiente para o outro dos idosos da ILPI e sugeriram medidas de 

melhoria com relação à acessibilidade. 

4. Grupo de Foco 4 (GF-4): gestores, servidores gerais e funcionários da 

ILPI que passam bastante tempo em contato com os idosos. Através 
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deles obtiveram-se informações acerca das queixas sobre os 

problemas estruturais da ILPI que interferem na mobilidade dos idosos. 

 

3.5.1. Instrução da Demanda e Análise Global 

 

A instrução da demanda “consiste na passagem da percepção gerencial do 

problema (demanda gerencial) à proposta de ação ergonômica (demanda 

ergonômica), a partir da qual um contrato de intervenção ergonômica pode ser 

celebrado” (VIDAL, 2008, p. 87). Ela foi fundamental para definir o rumo da pesquisa e 

firmar um acordo (contrato de pesquisa e desenvolvimento visando à inovação) com a 

ILPI onde ocorreu o estudo de caso.  

O processo de instrução da demanda significa conhecer os problemas de uma 

determinada organização, seu interesse em resolvê-los e os objetivos. Em ergonomia, 

significa definir prazos de resposta, os meios, o pessoal envolvido e os critérios de 

sucesso (WISNER, 1994; CARVALHO, 2010). 

A análise da demanda constitui uma fonte de informação essencial para definir 

os critérios da ação e avaliar a exeqüibilidade da intervenção. É nessa fase que o 

ergonomista (neste caso, o pesquisador) constrói os problemas a serem resolvidos, 

pois esses problemas não estão explícitos quando a intervenção de ergonomia é 

solicitada (DANIELLOU; BÉGUIN, 2007). 

A demanda desta pesquisa não iniciou por parte da gerência de uma 

determinada ILPI, nem o pesquisador foi solicitado para analisar os problemas de 

acessibilidade. Diferentemente de algumas demandas ergonômicas, que partem 

espontaneamente de um sujeito (gerente, diretor, trabalhador, etc.) interessado de 

uma determinada organização (privada, pública, sindical ou social), esta pesquisa 

apresentou um processo de instrução de demanda, denominado de provocado ou 

induzido (CARVALHO; SALDANHA, 2001), levado a cabo pelo pesquisador aos 

gestores de uma ILPI, para a realização do estudo de caso, no intuito de que essa 

demanda instruída fosse aceita (negociada) pela referida ILPI, possibilitando as 

análises ergonômicas e as possíveis intervenções ergonômicas.  

A preparação para a instrução da demanda iniciou-se a partir de pesquisas 

bibliográficas sobre o tema e das pesquisas exploratórias realizadas por este 

pesquisador em uma associação de idosos de Natal-RN (ARPI) e em quatro ILPIs 

(uma localizada no Rio de Janeiro-RJ e três localizadas em Natal-RN), por meio dos 

quais se constataram um rol de problemas de acessibilidade e a necessidade de uma 
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intervenção ergonômica nessas instituições. A ampliação da pesquisa exploratória 

para outras ILPIs de Natal-RN, por meio do processo de mapeamento da 

acessibilidade, permitiu a definição da instituição onde foi realizado o estudo de caso. 

Denomina-se Análise Global (VIDAL, 2008) a etapa mais abrangente da 

pesquisa, que envolve o conhecimento dos aspectos contingenciais, econômicos, 

sociais, legais e normativos, políticos, populacionais, organizacionais, técnicos e o 

contexto. 

A Figura 7 apresenta o esquema do método da AET, adaptado para a situação 

real da análise da acessibilidade dos idosos residentes de uma ILPI de Natal (estudo 

de caso). 

 

 

Figura 7 - Esquema do método utilizado para a AET 
Fonte: Adaptado de GUÉRIN et. al., 2001; VIDAL, 2008; CARVALHO, 2010  

 

A forma de abordagem durante o mapeamento global da acessibilidade foi 

igual em todas as ILPIs visitadas. O pesquisador se apresentava informando a qual 
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instituição pertencia, do que tratava a pesquisa e qual o objetivo da mesma. Era 

informada a necessidade de um interlocutor que conhecesse bem a instituição para 

responder algumas das informações presentes no instrumento (Apêndice 1). Em 

seguida, acompanhado por algum funcionário local ou não, o pesquisador conhecia 

todo ambiente e coletava o restante das informações através das suas observações 

em loco. 

Diante dos problemas detectados pela pesquisa bibliográfica e de campo 

(exploratória), inferiu-se que existiam as seguintes demandas ergonômicas potenciais 

(hipóteses de demandas provocadas) para as ILPIs da cidade de Natal-RN: 

 Avaliação de conformidade da acessibilidade (mapeamento) e 

desenvolvimento de projeto de adequação das ILPIs de Natal-RN às 

exigências da NBR 9050; 

 Análise situada das atividades dos idosos para formular um diagnóstico da 

acessibilidade das ILPIs de Natal-RN visando a sua adaptação à população de 

idosos residentes e a consequente melhoria da mobilidade, segurança, 

conforto e autonomia. 

Como não haveria tempo suficiente para realizar esses estudos em todas as 

ILPIs identificadas em Natal-RN, decidiu-se realizar o mapeamento da acessibilidade 

das ILPIs de Natal-RN e induzir ou provocar as demandas supracitadas em uma única 

instituição de Natal, constituindo-se, assim, um estudo de caso. 

O processo específico de instrução da demanda ergonômica para o estudo de 

caso foi desencadeado, facilitado ou permeado por uma nova análise global (VIDAL, 

2008), que permitiu conhecer o perfil da ILPI do estudo de caso, no que diz respeito 

aos aspectos contingenciais, de contexto, econômicos, sociais, legais, políticos, 

populacionais, organizacionais e técnicos, necessários para a formulação da demanda 

provocada no estudo de caso, no sentido de negociá-la junto aos gestores da ILPI e, 

assim, poder realizar as análises das atividades e formular o diagnóstico ergonômico. 

 

3.5.2. Análise da Atividade (focal e focada)  

 

A compreensão do trabalho não pode se limitar à observação da atividade. A 

atividade é marcada por uma diversidade de constrangimentos ligados ao 

funcionamento geral da empresa, dos quais o operador envolvido pode ou não ter 

conhecimento. Geralmente a compreensão desses determinantes superiores da 



50 
 

atividade não é possível através da observação local (DANIELLOU; BÉGUIN, 2007), 

necessitando a aplicação de métodos interacionais, de forma complementar 

Essa fase da AET diz respeito à análise das atividades dos idosos nas 

situações características a serem definidas na situação de foco (ILPI do estudo de 

caso). Nessa fase é possível observar de uma forma real as variações das atividades 

(movimentos corporais, posturas, comunicações, etc.), de modo a qualificá-las e/ou 

quantificá-las (WISNER, 1994).  

Para Carvalho (2010, p. 25), a Análise Focal, fase inicial da análise da 

atividade: 

Diz respeito à apreciação da situação característica e se desenvolve 
mediante a realização de Análises Qualitativas, com o objetivo de 
construir uma primeira imagem de como realmente se trabalha nessa 
situação. A análise qualitativa das atividades tem como finalidade 
uma descrição que permita a elaboração do pré-diagnóstico.  

Carvalho (2010) afirma que a Análise Focada, fase seguinte da análise da 

atividade, é caracterizada pela análise sistemática da atividade, é o processo de 

aprofundamento da análise focal. Nessa etapa é necessária a elaboração de 

protocolos mais bem estruturados para a coleta de dados e o pesquisador demandará 

o maior tempo da pesquisa. Na análise focada, os observáveis devem estar bem 

definidos e mais precisos, bem como o registro de dados a coletar.  

A análise focada permite que seja formulado um Diagnóstico Operante da 

atividade analisada. Segundo Guérin et. al. (2001, p. 175) este diagnóstico: 

É um produto essencial da análise efetuada pelo ergonomista. É 
orientado pelos fatores identificados durante a análise da demanda e 
do funcionamento da empresa; sintetiza os resultados das 
observações, das medidas e das explicitações fornecidas pelos 
operadores. Aponta os fatores a serem considerados para permitir 
uma transformação da situação de trabalho. 

 

3.5.3. Validação e Restituição 

 

Consiste em verificar em todos os setores analisados se os resultados obtidos 

correspondem à realidade. Essa verificação é atestada pelas pessoas que foram 

observadas no momento em que realizavam as tarefas de trabalho (VIDAL, 2008). A 

validação da análise ocorre mediante restituição da informação ao trabalhador ou 

usuário de uma forma elaborada, para que ele possa corrigi-la e completá-la 

(WISNER, 1994; CARVALHO, 2010). O processo de restituição e validação deverá 

fazer parte de todas as etapas da AET. 
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 Essa etapa foi realizada por meio de uma sessão coletiva em cada ala (Figura 

8), com alguns idosos e funcionários da instituição do estudo de caso. Foi utilizado um 

data-show EPSON para projetar os slides do notebook e possibilitar a visualização de 

todos os envolvidos e uma câmera filmadora digital SONY, para gravar toda a sessão. 

 

 

Figura 8 - Validação em sessão coletiva na Ala Santa Luísa de Marilac e na Ala São José 

 

3.5.4. Cadernos de Encargos ou Memorial Descritivo das Transformações 

 

Os cadernos de encargos representam o trabalho de cunho científico do 

ergonomista, são os resultados que podem ser apresentados mediante a forma de um 

laudo ergonômico, projeto de produtos, projeto de métodos, projeto de arranjo físico, 

reorganização setorial, treinamento e desenvolvimento e gerência de riscos. (VIDAL, 

2008). 

Para Guérin et. al. (2001) a AET é orientada para permitir uma transformação 

das situações de trabalho, não tendo como objetivo principal descrever as situações 

existentes. Qualquer mudança na situação atual modificará a atividade, levando os 

atores a adotarem novas estratégias. É importante que o ergonomista possa 

acompanhar o processo de transformação, a partir das recomendações que foram 

sugeridas. 

Nesta pesquisa foi feito um memorial descritivo das transformações (GUÉRIN 

et. al., 2001) apresentado por dois projetos de interiores, um em cada ala estudada no 

estudo caso. Esses projetos podem ser visualizados nos tópicos 5.4 e 5.5 dessa 

dissertação. 
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3.6. TÉCNICAS E MATERIAIS 

 

O processo de construção social e o desenvolvimento das etapas da AET 

ocorreram através da aplicação de métodos interacionais e observacionais (VIDAL, 

2008). 

Um roteiro de observação (Apêndice 8) permitiu conhecer e definir quais serão 

os observáveis da pesquisa (GUÉRIN et. al., 2001; VIDAL, 2008). Os observáveis 

foram os seguintes: os movimentos corporais, as posturas, as comunicações, os 

deslocamentos dos idosos residentes, além da realização das atividades cotidianas 

como o uso do banheiro, do quarto e do refeitório. 

Como parte dos métodos interacionais foram realizadas: 

a) Entrevistas semi-estruturadas: dirigidas pelo ergonomista, tem a finalidade de 

complementar as observações, esclarecendo algum ponto duvidoso ocorrido 

durante uma observação (VIDAL, 2008). O Apêndice 7 foi utilizado no estudo 

de caso, buscando melhor entender as principais dificuldades que os idosos 

enfrentam durante a realização das suas atividades. 

b) Conversações: dá-se com o uso de Roteiros Dinâmicos (presentes no 

Apêndice 1), por meio de temas lançados pelo pesquisador, como por 

exemplo, os problemas de acessibilidade enfrentados pelos idosos residentes 

no banheiro, quarto ou corredor. As ações conversacionais buscam o melhor 

entendimento de algumas atividades realizadas pelos idosos residentes 

(GUÉRIN, 2001).  

c) Auto-confrontações: foi realizada junto aos Grupos de Foco 1 e 2, buscando a 

validação das observações feitas. Essas observações foram filmadas e 

confrontadas diretamente com o ator executante, idosos e idosas da Ala São 

José e Santa Luísa de Marilac, respectivamente. Isso evitou erros de 

interpretação do pesquisador e explorou os detalhes observados, em que 

muitos desses passariam despercebidos sem o uso dessa técnica. 

Complementarmente, foram realizadas observações situacionais 

assistemáticas e sistemáticas, além de observações documentais. 

  Algumas interações foram gravadas (áudio) por meio de um aparelho celular 

NOKIA e depois transcritas para um editor de texto, e foram previamente autorizadas 

pelas pessoas envolvidas.  
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O levantamento físico do terreno e das edificações das ILPIs foi realizado 

utilizando-se uma trena Tramontina de 5 metros. Os croquis foram elaborados 

manualmente e digitalizados através dos softwares AutoCAD 2010 e Sketchup 8.  

Os dados obtidos através de observações e de levantamentos diretos foram 

tabulados e analisados. No momento da caracterização dos idosos do estudo de caso, 

foram conformadas duas matrizes de inclusão de dados, uma apresentando o motivo 

do pedido dos idosos para serem acolhidos pelo ICR e outra apresentando as 

enfermidades dos idosos dos ICR, 

Com a participação ativa dos pesquisados (ergonomia participativa), foram 

propostas soluções para os problemas encontrados relacionados à acessibilidade, 

mobilidade, segurança, conforto e autonomia dos idosos residentes, funcionários e 

freqüentadores da ILPI. 

Apresentamos a seguir uma matriz (Tabela 3) sintetizando a estratégia de 

coleta de dados da pesquisa. 
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Tabela 3 - Estratégia de Coleta de Dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases da 

Pesquisa
Dados

Fonte de 

Obtenção

Norma 

considerada
Método Técnica

Instrumentos de 

coleta

Pesquisa 

bibliográfica e 

documental

Dados GLOBAIS da 

pesquisa

Livros + sites + 

artigos + 

periódicos + leis 

+ decretos + 

NBRs 

Observacional Pesquisa
Computador 

(internet)  + Livros

Mapeamento 

das ILPIs de 

Natal

Dados GLOBAIS 

das ILPI de Natal-

RN

Funcionários da 

ILPI + 

Observações em 

loco

NBR 9050 + 

ANVISA, 2004 + 

BRASIL/MPAS, 

s/d

Observacional 

+ Interacional

Ações 

conversacionais 

+ Observações

Formulário + 

prancheta + papel 

+ lápis + trena + 

máquina 

fotográfica

Levantamento 

detalhado dos 

problemas de 

acessibilidade e 

segurança da ILPI 

do caso

Idosos e 

Funcionários da 

ILPI + 

Observações em 

loco

NBR 9050 + 

ANVISA, 2004 + 

BRASIL/MPAS, 

s/d + Outros 

documentos 

técnicos 

relacionados ao 

tema

Observacional 

+ Interacional

Ações 

conversacionias 

+ Observações

Formulário + 

prancheta + papel 

+ lápis + trena + 

máquina 

fotográfica

Características dos 

idosos da  ILPI do 

estudo de caso

Os 4 Grupos de 

Foco presentes 

no dispositivo 

social de ação 

ergonômica

Interacional

Escuta ampliada 

+ Verbalizações 

sistemáticas + 

Entrevistas semi-

estruturadas 

Gravador + 

prancheta + papel 

+ lápis

Dificuldades que os 

idosos enfrentam 

para a realização 

das atividades na 

ILPI do estudo de 

caso

Os 4 Grupos de 

Foco presentes 

no dispositivo 

social de ação 

ergonômica + 

Observações in 

loco

Observacional 

+ Interacional

Escuta ampliada 

+ Verbalizações 

sistemáticas + 

Entrevistas semi-

estruturadas + 

Observações

Gravador + 

prancheta + papel 

+ lápis

Análise das 

atividades 

escolhidas

Os 4 Grupos de 

Foco presentes 

no dispositivo 

social de ação 

ergonômica

Observacional 

+ Interacional

Roteiro Dinâmico 

+ 

Autoconfrontaçã

o

Filmadora + data-

show + prancheta 

+ lápis + papel

Levantamento físico 

da ambiente
ILPI Observacional

Trena + prancheta 

+ papel + lápis

Estratégia de Coleta de Dados

Estudo de 

caso
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CAPÍTULO 4 | MAPEAMENTO DA ACESSIBILIDADE DAS ILPIS DE NATAL-RN 

 

Este capítulo aborda o mapeamento realizado nas ILPIs da cidade de Natal-

RN, apresentado os resultados da pesquisa exploratória, obtidos a partir do processo 

de instrução da demanda, especialmente da avaliação global da acessibilidade do 

conjunto de ILPIs da cidade de Natal-RN. 

Na cidade de Natal-RN existem seis ILPIs filantrópicas e onze privadas, porém, 

de acordo com a presidente do Conselho Municipal (Natal-RN) do Idoso, uma das 

instituições privada está desativada. Em 2008, 53% dos idosos abrigados em Natal 

tinham como responsáveis seus próprios familiares; 48% foram encaminhados à 

instituição por esses mesmos familiares que, em 29% dos casos, os colocaram no 

abrigo pela falta de condições financeiras (SEMTAS, 2009). 

 

4.1. NATUREZA DAS ILPIS DE NATAL-RN 

 

Segundo a Promotoria do Idoso e Deficiente Físico do Ministério Público 

Estadual, em Natal-RN existem 14 ILPIs (oito privadas e seis filantrópicas). No 

entanto, na relação das instituições cadastradas e que receberam certificado de 

inscrição do Conselho Municipal do Idoso, aparecem apenas 12 ILPIs (sete privadas e 

cinco filantrópicas). Confrontando os dois documentos, observou-se que uma das 

instituições privadas cadastrada no Conselho Municipal do Idoso não estava presente 

na lista da Promotoria Estadual. Além disso, durante a pesquisa de campo, constatou-

se que uma das ILPIs privadas possui duas instalações localizadas em áreas 

diferentes. 

Conclui-se que, atualmente, em Natal-RN, existem 16 ILPIs, sendo 10 privadas 

e 6 filantrópicas e não há nenhuma instituição pública. 

Os resultados apresentados dizem respeito a 15 das 16 ILPIs identificadas na 

cidade de Natal-RN. Pois, de acordo com a diretora do Conselho Municipal do Idoso 

de Natal-RN, uma instituição privada foi fechada por não atender às exigências 

impostas pelo Ministério Público. 

Todas as instituições foram visitadas pelo pesquisador, mas em uma delas os 

dados estão incompletos, pois não houve autorização da direção para o levantamento 

total, mediante registros fotográficos, vídeos, dimensionamentos e visitas em todos os 

ambientes internos. 
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De acordo com a assistente social da SEMTAS, o número de vagas na ILPIs 

de Natal-RN não supre a quantidade de idosos que aguarda acolhimento, 

principalmente o idoso em situação de rua. A SEMTAS não tem controle do total de 

idosos que desejam acolhimento nas ILPIs de Natal-RN, visto que esses idosos são 

encaminhados por vários órgãos municipais e estaduais da cidade.  

Para minimizar esse problema, a Prefeitura da Cidade de Natal desenvolveu 

um projeto chamado Centro Dia2, que presta assistência à saúde e apoio sócio-familiar 

aos idosos, além de funcionar como uma creche, onde eles passarão o dia e à noite 

voltarão as suas casas. 

 

4.2. ILPIS SEGUNDO O PORTE E A REPARTIÇÃO POR SEXO, DEPENDÊNCIA FÍSICA E 

DEFICIÊNCIAS DOS IDOSOS 

 

Pode-se observar na Tabela 4, que apenas duas ILPIs (ILPI 04 e ILPI 06) 

atendem exclusivamente pessoas do sexo feminino.  Das 15 instituições em 

funcionamento na cidade de Natal-RN, existem nove de porte I (oito privadas e uma 

filantrópica), quatro de Porte II (todas filantrópicas) uma de porte III (privada) e uma de 

porte IV (filantrópica), esta possui 119 idosos residentes.  

Não há ILPI pública em Natal-RN, mesmo após o Conselho Municipal (Natal-

RN) do Idoso e os representantes de algumas ILPIs da cidade sugerirem em 

conferências municipais, estaduais e nacionais a criação de uma ILPI pública em 

Natal. 

                                                
2
 “O Centro Dia será uma unidade pública que irá proporcionar o atendimento das 

necessidades básicas, mantendo o idoso junto à família e reforçando o aspecto da segurança, 
autonomia, bem-estar e a própria socialização do idoso. Além disso, os idosos também 
poderão participar de atividades terapêuticas e socioculturais.” Disponível em: 
http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-4234.html 

http://www.natal.rn.gov.br/noticia/ntc-4234.html
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Tabela 4 – Número de idosos por sexo, Porte e Tipo das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

 

O percentual de idosos asilados do sexo masculino (28,4%) no município de 

Natal é bastante inferior ao percentual do sexo feminino (71,6%).  

Atualmente a maioria das ILPIs de Natal-RN é de pequeno porte (Porte I), 

atendendo no máximo 20 idosos. Existem 4 ILPIs de Porte II e apenas uma instituição 

de Porte III e uma de Porte IV (Gráfico 13). 

 

 

Gráfico 13 - ILPIs de Natal-RN por Porte (2010-2011) 

 

Instituição Nº de idosos Masculino % Feminino % Porte Tipo

ILPI - 01 20 4 20,0% 16 80,0% I Privada

ILPI - 02 119 48 40,3% 71 59,7% IV Filantrópica

ILPI - 03 37 15 40,5% 22 59,5% II Filantrópica

ILPI - 04 40 0 0,0% 40 100,0% II Filantrópica

ILPI - 05 40 15 37,5% 25 62,5% II Filantrópica

ILPI - 06 12 0 0,0% 12 100,0% I Filantrópica

ILPI - 07 40 17 42,5% 23 57,5% II Filantrópica

ILPI - 08 15 4 26,7% 11 73,3% I Privada

ILPI - 09 60 7 11,7% 53 88,3% III Privada

ILPI - 10 12 2 16,7% 10 83,3% I Privada

ILPI - 11 8 3 37,5% 5 62,5% I Privada

ILPI - 12 8 1 12,5% 7 87,5% I Privada

ILPI - 13 14 4 28,6% 10 71,4% I Privada

ILPI - 14 19 5 26,3% 14 73,7% I Privada

ILPI - 15 14 5 35,7% 9 64,3% I Privada

TOTAL 458 130 28,4% 328 71,6%

Porte I
60,0%

Porte II

26,7%

Porte III
6,7%

Porte IV

6,7%

ILPI's de Natal-RN por Porte  2010-2011
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O Gráfico 14 apresenta o percentual de idosos do sexo masculino dependentes 

e independentes fisicamente, que residem nas ILPIs de Natal. 

 

 

Gráfico 14 - Idosos do sexo masculino residentes nas ILPIs de Natal -RN por dependência 
(2010-2011) 

 

O Gráfico 15 apresenta as mesmas informações do Gráfico 11 para a 

população feminina. 

 

 

Gráfico 15 - Idosos do sexo feminino residentes nas ILPIs de Natal -RN por dependência 
(2010-2011) 

 

 

As informações sobre os tipos de deficiências (motora, visual, auditiva e 

mental) que os idosos institucionalizados do município de Natal possuem, foram 

Independente
42,3%

Dependente
57,7%

Idosos do sexo masculino residentes nas ILPI's de Natal-RN 

por dependência (2010-2011)

Independente
37%

Dependente
63%

Idosos do sexo feminino residentes nas ILPI's de Natal-
RN por dependência (2010-2011)
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obtidas por meio do Apêndice 1, através de perguntas diretas aos interlocutores de 

cada ILPI. 

Em três instituições esses dados não foram concedidos, por isso, o Gráfico 14 

diz respeito a 16 das 15 ILPIs da cidade. O que corresponde a 338 idosos. 

 

 

Gráfico 16 - Deficiência dos idosos residentes nas ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

  

Mesmo possuindo algum tipo de limitação ou dependência física, mais da 

metade dos idosos residentes na ILPIs de Natal não apresenta nenhum tipo de 

deficiência. A deficiência motora foi a frequente, seguida pela deficiência mental. 

Segundo a assistente social e coordenadora do Programa SOS Idoso da 

SEMTAS de Natal-RN, normalmente as ILPIs de Natal-RN são compostas por idosos 

com problemas motores, que possuem dificuldades financeiras e não possuem família 

ou esta não os apóia da forma adequada. 

 

4.3. QUADRO FUNCIONAL 

 

O Decreto Nº. 8.553 (NATAL, 2008), que regulamenta o funcionamento de 

Instituições de Longa permanência destinadas a idosos no Município do Natal, exige 

um quadro mínimo de profissionais nessas instituições, além disso, define a carga 

horária mínima para cada um deles, variando de acordo com o porte de cada ILPI. 

As ILPIs de Natal-RN quanto ao número de idosos, são classificadas da 

seguinte forma (NATAL, 2008): 

Motora

20% Visual

4%

Auditiva
4%Mental

19%

Sem 

deficiência
53%

Deficiências dos idosos residentes na ILPIs de Natal 
(2010-2011)
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a) Porte I – 01 a 20 idosos; 

b) Porte II – 21 a 40 Idosos; 

c) Porte III – 41 a 60 idosos; 

d) Porte IV – acima de 61 idosos. 

A Tabela 5 apresenta o quadro de profissionais e a jornada de trabalho 

necessária ao funcionamento de ILPIs de Natal-RN, de acordo com o porte da 

instituição. “O serviço de lavanderia poderá ser terceirizado, devendo a instituição 

apresentar o documento de prestação de serviço com empresa credenciada pela 

Vigilância Sanitária” (NATAL, 2008). 

 

Tabela 5 - Quadro de profissionais necessários ao funcionamento das ILPIs de Natal-RN, de 
acordo com o porte da instituição 

 

Fonte: NATAL, 2008 

 

Porte I Porte II Porte III Porte IV

Enfermeiro
08 horas 

semanais

8 horas 

semanais

20 horas 

semanais

40 horas 

semanais

Médico 01 vez ao mês 2 vez ao mês Quinzenal Semanal

Nutricionista
4 horas 

semanais

4 horas 

semanais

8 horas 

semanais

20 horas 

semanais

Fisioterapeuta
4 horas 

semanais

4 horas 

semanais

8 horas 

semanais

12 horas 

semanais

Assistente Social
20 horas 

semanais

20 horas 

semanais

20 horas 

semanais

40 horas 

semanais

Terapeuta 

Ocupacional

4 horas 

semanais

4 horas 

semanais

8 horas 

semanais

12 horas 

semanais

Técnico de 

Enfermagem 01/24 horas 01/24 horas 02/24 horas

01/24 horas p/ 

cada 30 idosos

Farmacêutico
- -

4 horas 

semanais 8 horas semanais

Cuidador (diurno)
01 p/ cada 10 

idosos

2 p/ cada 10 

idosos

3 p/ cada 10 

idosos

4 p/ cada 10 

idosos

ASG (diurno)
01 p/ cada 20 

idosos

01 p/ cada 20 

idosos

01 p/ cada 20 

idosos

01 p/ cada 30 

idosos

Lavador de Roupas 

(diruno)

01 p/ cada 20 

idosos

01 p/ cada 20 

idosos

01 p/ cada 20 

idosos

01 p/ cada 30 

idosos

Cozinheiro (diurno)
01 por turno de 

12 horas

01 por turno de 

12 horas

01 por turno 

de 12 horas

02 por turno de 12 

horas

Auxiliar de Cozinha
-

01 por turno de 

8 horas

02 por turno 

de 8 horas

04 por turno de 8 

horas

Psicólogo

Fonoaudiólogo

Odontólogo

 Educador Físico

Categorias 

Profissionais

Tipos de ILPI

A critério A critério A critério A critério
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A Tabela 6 lista os profissionais que são obrigatórios para o funcionamento 

dessas instituições e apresenta, em forma percentual, quais ILPIs possuem o 

profissional exigido e quais cumprem a carga horária mínima. Vê-se uma preocupação 

maior com a ausência do profissional farmacêutico na maioria das ILPIs, mesmo 

sabendo que este que deveria gerenciar, organizar e verificar o prazo de validade dos 

medicamentos da instituição. 

 

Tabela 6 - Porcentagem das ILPIs de Natal-RN que possuem os profissionais exigidos e que 
estão em conformidade com o Decreto 8.553 (NATAL, 2008) (2010-2011) 

 

 

Todas as instituições pesquisadas possuem médicos em seu quadro de 

funcionários, assim como enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, 

nutricionistas, ASG (auxiliar de serviços gerais) e cozinheiros. No entanto, os únicos 

profissionais, que desempenham toda a carga horária exigida pelo decreto (NATAL, 

2008), são os médicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas e os ASGs. 

Uma única instituição não possui cuidadores em seu quadro de funcionários, 

alegando preferir técnicos de enfermagem para o desempenho dessa função. 

Sabendo disso, o pesquisador verificou que existem 22 técnicos de enfermagem 

nessa instituição, e confirmou que ele tem profissionais suficientes para suprir a 

ausência dos cuidadores. 

Oito ILPIs não possuem nem farmacêutico, nem auxiliar de cozinha, no 

entanto, apenas uma dessas está em desconformidade com o Decreto 8.553. 

Lembrando que farmacêutico é obrigatório a partir do Porte III e auxiliar de cozinha a 

partir do Porte II (NATAL, 2008).  

Categoria Profissional Possui Não Possui
Conformidade 

(NATAL, 2008)

Não Conformidade 

(NATAL, 2008)

Médico 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Enfermeiro 100,00% 0,00% 93,33% 6,67%

Téc. Enfermagem 100,00% 0,00% 93,33% 6,67%

Fisioterapeuta 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Nutricionista 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Farmacêutico 20,00% 80,00% 100,00% 0,00%

Cuidador 93,33% 6,67% 93,33% 6,67%

T. Ocupacional 93,33% 6,67% 93,33% 6,67%

Assistente Social 86,67% 13,33% 86,67% 13,33%

ASG 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Cozinheiro 100,00% 0,00% 53,33% 46,67%

Aux. De Cozinha 46,67% 53,33% 93,33% 6,67%
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A existência de psicólogos, odontólogos e educadores físicos não é obrigatória 

nas ILPIs de Natal-RN, portanto, fica a critério de cada uma delas a contratação 

desses profissionais (NATAL, 2008). Apenas três instituições declararam contar com 

serviços odontológicos, em duas dessas ILPIs esse serviço é terceirizado e, em outra, 

é realizado por voluntários, dois professores e sete estudantes. Duas ILPIs 

filantrópicas afirmaram contar com profissionais voluntários de educação física. Seis 

instituições possuem psicólogos em seu quadro de funcionários, em uma delas este 

serviço é terceirizado e em outra é realizado de forma voluntária. 

 

4.4. LOCALIZAÇÃO URBANA E FACILIDADE DE ACESSO 

 

Segundo a ANVISA, as ILPIs “devem estar localizadas dentro da malha 

urbana, com facilidade de acesso por transporte coletivo e, preferencialmente, próxima 

à rede de saúde, comércio e demais serviços da vida da cidade (posto médico, 

hospitais, supermercado, farmácia, padaria, centros culturais, cinemas, etc.)” (BRASIL, 

2004). Seis instituições das quinze pesquisadas atenderam a todos esses critérios. 

Esses dados (Tabela 6) foram obtidos por meio de mapas digitais (GOOGLE, 2012) e 

de perguntas (Apêndice 1) aos interlocutores de cada ILPI. 

Metade dos itens da Tabela 7 foram atendidos por todas as ILPIs, por que 

todas as ILPIs de Natal estão localizadas na zona urbana da cidade. Apenas 53,3% 

dessas instituições estão próximas a centros culturais ou cinema e 33,3% estão 

distantes dos hospitais da cidade. 

  

Tabela 7 – Localização das ILPIs de Natal-RN, segundo os critérios da ANVISA (2010-2011) 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dentro da malha Urbana X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%

Acesso ao transporte coletivo X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%

Próximo à rede de saúde X X X X X X - - X X X X - X X 80,0%

Próximo ao comércio X X - X X X X - X X X X - X X 80,0%

Próximo a hospitais X X - - X - - X X X X - X X X 66,7%

Próximo a supermercado X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%

Próximo a farmácia X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%

Próximo a padaria X X X X X X X X X X X X X X X 100,0%

Próximo a centros culturais X X - X - - - - X X X - - X X 53,3%

Próximo a cinema X X - X - - - - X X X - - X X 53,3%

LOCALIZAÇÃO %
ILPI
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Todas as ILPIs do município de Natal estão localizadas dentro da malha 

urbana, com acesso ao transporte coletivo e próximas a supermercados, farmácias e 

padarias.  

A Figura 9 mostra uma imagem de satélite da cidade de Natal-RN, com a 

indicação (pontos amarelos) da localização de cada uma das instituições de longa 

permanência para idosos. Esta imagem foi adquirida com a utilização do software 

Google Earth (GOOGLE, 2012). 

  

 

Figura 9 - Localização das ILPIs de Natal-RN 

Fonte: GOOGLE, 2012 
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4.5. AMBIENTES, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS 

 

Em forma de check-list (Apêndice 1) foi realizado um levantamento de alguns 

ambientes e equipamentos presentes nas instituições pesquisadas.  Secretaria, 

cozinha e refeitório são exemplos de ambientes que estão presentes em todas as 

ILPIs da pesquisa. A Tabela 8 apresenta alguns ambientes com a respectiva 

porcentagem atendida pelas ILPIs de Natal-RN.  

A ausência do ambiente nos dados da Tabela 8 não implica a falta do serviço 

na instituição, mas a inexistência de um local adequado para a realização da atividade 

na qual este ambiente foi designado. 

 

Tabela 8 - Ambientes das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

 

AMBIENTE % DE ILPIs

Administrativo

Recepção 60,00%

Secretaria 100,00%

Diretoria E* 53,33%

Sala de reuniões E* 33,33%

Financeiro 40,00%

Depósito E* 93,33%

Almoxarifado E* 33,33%

Telemarketing 6,67%

Convivência

Sala de convivência E* 86,67%

Sala de visita 66,67%

Sala ativ. individuais E* 40,00%

Saúde

Fisioterapia 26,67%

Odontologia 6,67%

Farmácia 66,67%

Enfermaria E* 53,33%

UTI 6,67%

Serviços

Assistência Social 53,33%

Lavanderia E* 100,00%

Cozinha E* 100,00%

Refeitório 100,00%

Salão de beleza 6,67%

Terapia Ocupacional 15,38%

Outros

Vestuário 73,33%

Necrotério 6,67%

Área Verde 80,00%

*E: Ambiente exigido pelo MPAS (BRASIL, s/d)
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Foi realizado o levantamento de alguns equipamentos e mobiliários das ILPIs, 

da mesma forma que o levantamento dos ambientes. Da Tabela 9 depreende-se que 

apenas 23,08% das instituições pesquisadas possuem secadora de roupas, no 

entanto, apenas uma instituição não possui máquina de lavar roupas, e informou que 

realiza este serviço de forma terceirizada. Na tabela 10, observa-se que menos de 

70% das instituições possuem guarda-roupas em seus dormitórios. 

 O único equipamento checado que está presente em todas as instituições foi o 

fogão e a geladeira da cozinha. Apenas uma ILPI (particular) afirmou contar com ar-

condicionado, que são instalados de acordo com a exigência de cada idoso. 

A porcentagem dos equipamentos da Enfermaria apresentada nas tabelas 9 e 

10 são referentes apenas as ILPIs que possuem esse ambiente. Apenas 20% das 

instituições que possuem enfermaria têm aparelho de esterilização, a ausência desse 

aparelho dificulta o uso de instrumentos que não são descartáveis, além disso, 

instrumentos não esterilizados facilitam a proliferação de bactérias. 

Apenas uma ILPI de Natal-RN afirmou possuir ar-condicionado, as demais 

procuram manter o conforto térmico apenas com ventiladores. 

 

Tabela 9 - Equipamentos das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

 

O documento, que trata dos Padrões Mínimos de Financiamento de Serviços e 

Programas de Atenção a Pessoa Idosa, indica que todas as ILPIs devem conter os 

equipamentos e mobiliários presentes nas Tabelas 9 e 10, e eles devem ser 

EQUIPAMENTO % DE ILPIs

Dormitório

Ventilador 92,31%

Ar-condicionado 7,69%

Refeitório / Cozinha

Geladeira 100,00%

Freezer 92,31%

Fogão 100,00%

Enfermaria

Cadeira de rodas 100,00%

Aparelho esterel 20,00%

Maca com rodas 60,00%

Geladeira 80,00%

Lavanderia

Máquina de lavar 92,31%

Secadora 23,08%
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adaptados de acordo as necessidades das instituições, bem como de acordo com o 

público alvo a ser atendido (MPAS, s/d). 

 

Tabela 10 - Mobiliários das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

 

4.6. FONTES DE ARRECADAÇÃO E TEMPO E EXISTÊNCIA (EM FUNÇÃO DO ANO DE 

FUNDAÇÃO) 

 

A cobrança financeira para o idoso residir em instituições filantrópicas é 

facultativa, mas, quando esta taxa é imposta, não pode “exceder a 70% (setenta por 

cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência social recebido pelo 

idoso” (BRASIL, 2003). A taxa do idoso foi a única fonte de arrecadação (Tabela 11) 

presente em todas as instituições pesquisadas. As ILPIs privadas afirmaram contar 

apenas com esta cobrança como fonte de arrecadação. 

 

Tabela 11 - Fontes de arrecadação das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

MOBILIÁRIO % DE ILPIs

Dormitório

Mesa de cabeceira 38,46%

Guarda-roupa 69,23%

Enfermaria

Cama hospitalar 20,00%

Cadeira ambulatorial 40,00%

Sofá cama 40,00%

Arquivo 80,00%

Armário de med. 100,00%

FONTE DE ARRECADAÇÃO % DE ILPIs

Taxa do Idoso 100,0%

Doação

     1. Sociedade 33,3%

     2. Instituições 13,3%

     3. Órgãos Públicos 6,7%

     4. Igrejas 20,0%

     5. Escolas 6,7%

Verba Pública

     1. Prefeitura 20,0%

     2. Estado 20,0%

     3. Governo Federal 6,7%

     4. SEMTAS 6,7%
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As instituições filantrópicas são as únicas que recebem auxílio financeiro, seja 

por doação ou verba pública. Três dessas ILPIs asseguraram receber assistência 

financeira do governo municipal, e apenas uma garantiu receber assistência do 

governo federal. No entanto, o Conselho Municipal do Idoso fiscaliza e garante que 

todas as seis instituições recebem ajuda financeira tanto do município, quanto do 

governo federal e o estado, até o momento, não contribui com nada. De acordo com a 

presidente do Conselho Municipal, os próprios gestores negam o auxílio para 

demonstrar maior fragilidade à instituição e consequentemente obtiveram mais ajuda 

de outras partes. 

A maior ILPI de Natal-RN é também a mais antiga, com mais de 66 anos de 

história. A Tabela 12 mostra o tempo de existência de cada uma das ILPIs 

pesquisadas. 

 

Tabela 12 - Tempo de existência das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

 

Nota-se que nos últimos anos, em Natal-RN, foram criadas mais instituições 

particulares com fins lucrativos, que filantrópicas. Confirmando o que foi dito por 

Camarano e Kanso (2010), entre 2000 e 2009, a maioria das ILPIs criadas no Brasil 

eram privadas, com fins lucrativos. 

 

 

ILPI Tempo de Existência (anos) Tipo

ILPI - 01 9 Filantrópica

ILPI - 02 10 Filantrópica

ILPI - 03 25 Filantrópica

ILPI - 04 27 Filantrópica

ILPI - 05 58 Filantrópica

ILPI - 06 66 Filantrópica

ILPI - 07 1 Privada

ILPI - 08 2 Privada

ILPI - 09 3 Privada

ILPI - 10 3 Privada

ILPI - 11 3 Privada

ILPI - 12 5 Privada

ILPI - 13 10 Privada

ILPI - 14 13 Privada

ILPI - 15 13 Privada
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4.7. ENFERMIDADES E ACIDENTES MAIS COMUNS ENTRE OS IDOSOS 

 

 

As enfermidades mais comuns entre os idosos residentes das ILPIs 

pesquisadas, identificadas com o auxílio do Apêndice 1, por meio de perguntas diretas 

realizadas frente aos interlocutores de cada ILPI, foram as seguintes: Alzheimer, 

hipertensão, diabetes, sequelas de AVC, alterações no colesterol, gripes e viroses.  

As quedas são as formas de acidentes mais comuns entre os idosos das 

instituições pesquisadas, geralmente provocadas por fragilidade óssea em 

consequência da osteoporose, falta de resistência física e inquietação. Essas quedas 

resultam em ferimentos e algumas vezes fraturas. Em nenhuma ILPI pesquisada 

houve óbitos que tiveram como causa as quedas. 

 

4.8. PRINCIPAIS PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE DAS ILPIS DE NATAL-RN 

 

Este tópico apresenta os resultados sobre acessibilidade em quinze ILPIs de 

Natal, referentes aos dados obtidos a partir da lista de checagem presente no 

instrumento elaborado e citado no item sobre a metodologia (Apêndice 1). Todas as 

medidas reais verificadas podem ser visualizadas no Apêndice 6 dessa dissertação. 

 

4.8.1. Acesso Externo 

 

De acordo com a ANVISA (2004), o acesso externo das Instituições de Longa 

Permanência para Idosos deve ser previsto duas ou mais portas, sendo uma exclusiva 

para serviço.  

Das instituições pesquisadas, 46,67% tinham mais de um acesso externo, 

sendo um deles exclusivo para serviço.  

Quatro ILPIs que fizeram parte do estudo possuíam mais de um acesso 

externo, porém, não havia a distinção entre os acessos, podendo qualquer um desses 

ser utilizado como acesso de serviço (entrega de materiais e alimentos, saída de lixo 

hospitalar e comum etc.). 
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4.8.2. Pisos Externos e Internos 

 

Das ILPIs visitadas, 93,33% possuem pisos internos regulares e 60% possuem 

pisos externos irregulares e todos os pisos (internos e externos) são de fácil limpeza e 

conservação (Tabela 13). Porém, nenhuma dessas instituições possui pisos 

antiderrapantes em todos os setores.  

 

Tabela 13 - Pisos externos e internos das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 

 

 

Mesmo a ANVISA (2004) e o MPAS (s/d) exigindo que os pisos das ILPIs 

sejam de fácil limpeza e conservação, antiderrapantes e uniformes, foi possível 

observar pisos irregulares, quebrados e com remendos (Figura 10). 

 

 

Figura 10 – A: Piso interno liso (ambiente coletivo) de uma ILPI de Natal-RN; B: Piso externo 
irregular de uma ILPI de Natal-RN 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fácil limpeza X X X X X X X X X X X X X X X 100,00%

Fácil conservação X X X X X X X X X X X X X X X 100,00%

Anti-derrapantes - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Regulares e uniformes X X X X X X X X X X X X X - X 93,33%

Dotados de faixa tátil - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fácil limpeza X X X X X X X X X X X X X X X 100,00%

Fácil conservação X X X X X X X X X X X X X X X 100,00%

Anti-derrapantes - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

Regulares e uniformes - - - - - X - X X X X X X X X 60,00%

Dotados de faixa tátil - - - - - X - - - - X - - - - 13,33%

Pisos Externos
ILPI

%

%
ILPI

Pisos Internos
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Faixa tátil é uma tecnologia assistiva, instalada no piso, destinada aos 

deficientes visuais e às pessoas de baixa visão, devendo ser de cor contrastante com 

o piso original do ambiente (cor clara sobre escura ou vice-versa). Nenhuma ILPI 

estudada possui pisos dotados de faixa tátil em todos os ambientes necessários. 

 

4.8.3. Circulações Internas 

 

Pouco mais de 35% das ILPIs pesquisadas apresentaram circulações 

principais com largura mínima de 1,50 m. As circulações secundárias, que se 

estabelecem com a largura mínima de 0,80 m, tiveram um percentual de aprovação 

bem mais elevado, 92,86% (ver Apêndice 6). 

Em nenhuma das instituições observaram-se rampas ou escadas em 

conformidade total com a exigida pela NBR 9050 (ABNT, 2004). 

A Figura 11 mostra uma circulação principal com largura inferior a 1,50m, com 

a presença de barreiras (cadeiras) que dificultam ainda mais a acessibilidade. Além 

disso, apesar da existência do corrimão, este não atende às exigências da NBR 9050: 

os corrimões devem ser construídos com materiais rígidos, serem fixados ou 

justapostos à parede ou piso, oferecerem condições seguras de utilização, serem 

instalados em ambos os lados, terem largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas 

vivas, ser deixado um espaço livre de, no mínimo, 4 cm, entre a parede e o corrimão, 

permitindo uma boa empunhadura e deslizamento, sendo preferencialmente de seção 

circular e com acabamento recurvado nas extremidades. 

 

 

Figura 11 - Circulação principal estreita de uma ILPI de Natal-RN 

 



71 
 

Consideradas barreiras arquitetônicas, quinas vivas e tapetes promovem 

inacessibilidade e causam acidentes, como quedas e ferimentos graves. Apenas uma 

instituição não possui quinas vivas nas suas circulações e em mais de 70% delas há 

presença de tapetes ou capachos mal instalados (Figura 12). 

 

Figura 12 - Tapete mal instalado em uma ILPI de Natal-RN 

 

4.8.4. Dormitórios dos idosos residentes  

 

71,43% das portas dos quartos destinados aos idosos residentes apresentaram 

vão inferior a 0,80 m, padrão diferente da norma, que exige no mínimo um vão de 

0,80m. Em nenhuma delas foi vista a “luz de vigília permanente na guarnição 

superior”.  Porém, mais de 90% possuíam cor contrastante com a cor da parede. 

O vão mínimo de 6 cm junto ao vão do lado da abertura da porta, exigido pelo 

Regulamento Técnico da ANVISA (ANVISA, 2004), para facilitar o alcance da 

maçaneta pelos idosos residentes e reduzir a possibilidade de acidentes com a porta, 

estava em conformidade em 85,71% dos casos (Apêndice 6). 

Verificou-se que algumas portas eram fechadas por cadeados (Figura 13) ou 

não tinham nenhum mecanismo de fechamento, mesmo assim, 92,86% das portas dos 

quartos dos residentes apresentavam travamento simples, sem uso de trancas ou 

chaves. 
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Figura 13 - Porta de dormitório individual com cadeado em uma ILPI de Natal-RN 

 

A ANVISA (2004) exige que as janelas das ILPIs tenham peitoril de, no mínimo 

1,00m, para aumentar a segurança dos idosos, 76,92% das instituições atenderam a 

esse ponto nas janelas dos quartos dos idosos e em 38,46% dos casos, foi verificada 

a presença de um sistema que impeça o acesso de pessoas através dos vãos das 

janelas. A Figura 14 mostra a janela de um dormitório de uma instituição, que possui 

grades, característica que impede o acesso por meio do vão. 

 

 

Figura 14 - Janela com grades de uma ILPI de Natal-RN 

 

Mais de 92% das portas (92,86%) e janelas (92,31%) checadas possuem cor 

contrastante em relação à parede, mas apenas 15,38% das janelas possuem sistema 

de abertura por alavanca. 

Uma das ILPIs pesquisadas não tinha janelas nos quartos dos residentes, 

apenas entradas de ar, por meio de cobogós (Figura 15). Mesmo assim, o ambiente 

era ventilado e bem iluminado durante o dia. 
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Figura 15 - Presença de cobogó em dormitório de uma ILPI de Natal-RN 

 

Nenhuma instituição apresentou luz de vigília na cabeceira da cama, distância 

mínima de 0,50 m entre uma cama e a parede e corrimão junto às paredes. 35,71% 

dos casos possuíam distância paralela mínima de 1,00 m entre duas camas. Nenhuma 

instituição atendeu a distância fronteiriça de no mínimo 1,50 m. Em 57,14% das ILPIs 

pesquisadas existiam alarme na cabeceira da cama e menos de 35,71% possuíam 

camas entre as alturas de 0,46 a 0,51 m. 

A Figura 16 apresenta um dormitório de uma ILPI sem campainha de alarme, 

camas com altura inferior a 0,46 m, encostadas à parede e distância fronteiriça e 

lateral à outra cama inferior à exigida. 

 

 

Figura 16 - Dormitório em desconformidade de uma ILPI de Natal-RN 
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4.8.5. Ambientes de uso coletivo, Cozinha e área de apoio e Banheiro dos 

idosos residentes 

 

Apesar de algumas instituições apresentarem corrimão junto às paredes em 

alguns ambientes de uso coletivo, nenhuma delas atendeu este item da forma que a 

NBR 9050 exige (ABNT, 2004). 

A Figura 17 mostra um ambiente de uso coletivo de uma das instituições 

pesquisadas onde há corrimão apenas em parte deste ambiente, mesmo a norma 

exigindo a presença do corrimão em toda a extensão da parede. Além disso, as 

cadeiras acabam se tornando barreiras físicas impedindo o idoso de acessar o 

corrimão. 

 

 

 Figura 17 - Ausência de corrimão em um ambiente de uso coletivo de uma ILPI de Natal-RN  

 

Segundo a ANVISA (2004), a lixeira deverá ficar na área externa da edificação 

para armazenamento de resíduos até o momento da coleta. Apenas uma ILPI de Natal 

não atendeu a esse requisito. 

Por outro lado, nenhuma delas apresentou luz de vigília, corrimão junto às 

paredes e detectores de escape de gás com alarme. Nesse último item, algumas 

pessoas consultadas pelo pesquisador precisaram de uma breve explicação para 

compreender o que seria. Das ILPIs de Natal, apenas 24,43% apresentaram uma 

cozinha com espaço de circulação entre mobiliário e paredes inferior a 0,90 m e 

apenas 42,86% dos casos possuíam uma iluminação intensa e eficaz no local. 

A Figura 18 apresenta uma área de apoio à cozinha de uma ILPI da cidade de 

Natal-RN, neste caso um refeitório. Esta fotografia foi registrada no início do horário do 
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lanche da tarde das idosas (esta instituição atende exclusivamente pessoas do sexo 

feminino). 

 

 

Figura 18 – Refeitório em horário de lanche da tarde de uma ILPI de Natal-RN 

 

Apesar da campainha de alarme ser um item de extrema importância para o 

socorro de idosos e de pessoas com mobilidade reduzida em caso de acidentes nos 

banheiros, apenas 21,43% das ILPIs possuem esta tecnologia. 

Nenhuma instituição apresentou luz de vigília sobre a porta, externa e 

internamente e vãos livres de 0,20 m na parte inferior das portas dos compartimentos 

internos dos sanitários coletivos. 

As barras de apoio são fundamentais nos banheiros para ajudar no apoio das 

pessoas com mobilidade reduzida e também para auxiliar a transferência do 

cadeirante para a bacia sanitária. Apenas os banheiros de uma instituição estavam 

com as barras de acordo com o que exige a NBR 9050, contrastantes em relação à 

parede fixada, com as mediadas corretas e instaladas de forma adequada. Muitos 

banheiros das ILPIs pesquisadas possuíam barras de apoio, no entanto, fora do 

padrão. 

Campainha de alarme foi identificada em 21,43% das instituições (Figura 19). 

Em 42,86% dos banheiros analisados observou-se uma iluminação intensa e eficaz, 

83,33% apresentaram boxes para vaso sanitário e chuveiro com largura mínima de 

0,80 m e 92,86% não possuíam revestimentos que produzissem brilhos e reflexos. 

 



76 
 

 

Figura 19 - Interruptor e campainha de alarme de um banheiro de uma ILPI de Natal-RN 

  

Verificou-se a existência de desnível em forma de degrau em 14,29% das 

áreas de banho analisadas. Atendendo aos critérios da ANVISA e do MPAS (ANVISA, 

2004; MPAS/BRASIL, s/d), em nenhum boxe de chuveiro foi encontrado cortina 

plástica, porta de acrílico ou vidro para o fechamento. 

Também foram conferidas as áreas de transferência e manobra utilizadas por 

cadeirantes. A porcentagem das instituições que possuem área mínima de 

transferência  e manobra corresponde a 78,57%. 

A Figura 20 mostra um banheiro com vários problemas relacionados à 

acessibilidade, barras de apoio em discordância com a exigida, ausência de algumas 

barras, área de transferência reduzida, área do banho com barreiras físicas (objetos) 

impedindo o alcance das barras e diminuindo o espaço. Além disso, há problemas de 

higiene. A NR-24 (BRASIL/MTE, 1993) afirma que os ambientes onde se encontram 

as instalações sanitárias devem ser submetidos à higienização permanente, sendo 

limpos e desprovidos de odores durante toda a jornada de trabalho. 
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Figura 20 - Banheiro de uma ILPI de Natal-RN em desconformidade com a norma de 
acessibilidade 

 

 As tabelas 14 e 15 apresentam uma síntese diagnóstica dos problemas de 

acessibilidade encontrados nas ILPIs de Natal-RN durante a pesquisa. 
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Tabela 14 - Avaliação de conformidade de acessibilidade das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 
(1/2) 

 

ITENS % CONFORMIDADE % NÃO CONFORMIDADE

  Duas ou mais portas de acesso externo, sendo uma exclusiva de 

serviço
46,67% 53,33%

  Fácil limpeza 100,00% 0,00%

  Fácil conservação 100,00% 0,00%

  Anti-derrapantes 0,00% 100,00%

  Regulares e uniformes 93,33% 6,67%

  Dotados de faixa tátil 0,00% 100,00%

  Fácil limpeza 100,00% 0,00%

  Fácil conservação 100,00% 0,00%

  Anti-derrapantes 0,00% 100,00%

  Regulares e uniformes 60,00% 40,00%

  Dotados de faixa tátil 13,33% 86,67%

  Circulações principais com largura mínima de 1,50m 35,71% 64,29%

  Circulações secundárias com largura mínima de 0,80 m 92,86% 7,14%

  Dotadas de corrimão em ambos os lados 7,14% 92,86%

  Ausência de quinas vivas 7,14% 92,86%

  Ausência de tapetes 71,43% 28,57%

  Escadas em conformidade com a NBR 9050/2004 0,00% 100,00%

  Rampas em conformidade com a NBR 9050/2004 0,00% 100,00%

  Porta com vão igual ou superior a 0,80 m 28,57% 71,43%

  Porta com cor contrastante em relação à parede 92,86% 7,14%

  Luz de vigília permanente sobre a guarnição superior da porta 0,00% 100,00%

  Portas com travamento simples, sem uso de trancas ou chaves 92,86% 7,14%

  6 cm de distância da maçaneta ao lado da abertura da porta 85,71% 14,29%

  Janela com peitoril mínimo de 1,00 m 76,32% 23,68%

  Janela com comando de abertura por alavanca 15,38% 84,62%

  Sistema que impeça o acesso de pessoas através dos vãos das 

janelas 38,46% 61,54%

  Janela com cor contrastante em relação à parede 92,31% 7,69%

  Luz de vigília na cabeceira das camas 0,00% 100,00%

  Alarme na cabeceira das camas 57,40% 42,60%

  Distancia paralela de 1,00 m entre duas camas 35,71% 64,29%

  Distância fronteiriça de 1,50 m entre uma cama e outra 0,00% 100,00%

  Distância mínima de 0,50 m entre uma cama e a parede 0,00% 100,00%

   Altura das camas entre 0,46 e 0,51 m 35,71% 64,29%

   Corrimão junto às paredes 0,00% 100,00%

   Corrimão contrastante em relação à parede fixado 0,00% 100,00%

a) Acesso Externo

b1) Pisos Internos

c) Circulações Internas

d) Dormitórios dos idosos residentes

b2) Pisos Externos
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Tabela 15 - Avaliação de conformidade de acessibilidade das ILPIs de Natal-RN (2010-2011) 
(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS % CONFORMIDADE % NÃO CONFORMIDADE

  Corrimão junto às paredes 0,00% 100,00%

  Corrimão contrastante em relação à parede fixado 0,00% 100,00%

  Cozinha com luz de vigília 14,29% 85,71%

  Cozinha com detector de escape de gás com alarme 0,00% 100,00%

  Cozinha com espaço de circulação de 0,90 m entre mobiliário e 

paredes
78,57% 21,43%

  Iluminação intensa e eficaz na cozinha 42,86% 57,14%

  Lixeira da cozinha externa à edificação para armazenamento de 

resíduos até o momento da coleta
92,86% 7,14%

  Área de apoio a cozinha com corrimão junto às paredes 0,00% 100,00%

  Corrimão da área de apoio a cozinha com cor contrastante em 

relação à parede fixado
0,00% 100,00%

  Banheiro com um vaso sanitário para cada 6 usuários 100,00% 0,00%

  Campainha de alarme no banheiro 21,43% 78,57%

  Banheiro com luz de vigília sobre a porta, externa e internamente
0,00% 100,00%

  Banheiro com Iluminação intensa e eficaz 42,86% 57,14%

  SEM revestimentos que produzam brilhos e reflexos no banheiro
92,86% 7,14%

  Boxe para vaso sanitário e chuveiro com largura mínima de 0,80 m
83,33% 16,67%

  SEM desnível em forma de degrau nos chuveiros 85,71% 14,29%

  Vãos livres de 0,20 m na parte inferior das portas dos 

compartimentos internos dos sanitários coletivos
0,00% 100,00%

  SEM cortina plástica, porta de acrílico ou vidro para o fechamento 

do box do chuveiro
100,00% 0,00%

  Barras de apoio com cores contrastantes com a parede 71,43% 28,57%

  Área de transferência para bacia sanitária igual ou superior a 0,80 

x 1,20 m
78,57% 21,43%

  Área de manobra (externa ao banheiro) igual ou superior a 1,50 x 

1,20 m
78,57% 21,43%

e) Ambientes de uso coletivo, Cozinha e área de apoio e Banheiro dos idosos residentes
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CAPÍTULO 5 | ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE EM UMA 

ILPI DE NATAL-RN 

 

Este capítulo tratará do estudo de caso realizado em uma ILPI da cidade de 

Natal, apresentando a metodologia, uma análise global do instituto em foco, a escolha 

metodológica das duas alas (uma masculina e uma feminina) escolhidas, além de 

demonstrar as análises em cada uma das alas e a situação proposta. 

O estudo de caso diz respeito à pesquisa de foco, realizada no Instituto Cristo 

Rei – ICR (nome fictício) umas das 15 ILPIs que fizeram parte do Mapeamento da 

acessibilidade das ILvPIs de Natal-RN, tratado no capítulo anterior. 

Esta pesquisa de foco (estudo de caso) ocorreu entre os meses de outubro a 

dezembro de 2011, foi conduzida pelo autor desta dissertação e contou com a 

colaboração da, então mestranda, Larissa Nascimento dos Santos, também integrante 

do GREPE. 

O Instituto Cristo Rei3 (Figura 21) é uma instituição religiosa, de direito privado, 

sem fins lucrativos. Uma ILPI de porte IV (NATAL, 2008), com capacidade para 

atender 150 idosos, mas atualmente não conta com sua capacidade máxima, pois 

uma de suas alas encontra-se em reforma e, por isso, no momento não está abrindo 

vagas para outros idosos. Com sede desde 1942, a instituição foi fundada oficialmente 

em 19 de abril de 1944.  

 

                                                
3
 “O ICR tem por finalidade: Promover a participação, ocupação, convívio e a integração da 

pessoa idosa com as demais gerações da sociedade em que ela vive; Acolher e oferecer 
residência coletiva a pessoa idosa em situação de risco e abandono; Prestar serviços e 
desenvolver ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas da pessoa idosa, 
mediante a participação das famílias, da sociedade e de entidades governamentais e não-
governamentais; Promover e defender os direitos da pessoa idosa; Prestar assistência 
espiritual à pessoa Idosa, respeitando seu credo religioso; Promover o voluntariado. O ICR 
atenderá à pessoa idosa, prioritariamente àquela vulnerabilizada pela pobreza e abandono, em 
sintonia com o Estatuto do Idoso”. Disponível em: 
http://www.juvinobarreto.org.br/historia_juvino.html 

http://www.juvinobarreto.org.br/historia_juvino.html
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Figura 21 - Fachada do ICR 

 

5.1. ANÁLISE GLOBAL DO INSTITUTO CRISTO REI 

 

O número de idosos residindo no Instituto Cristo Rei na época da pesquisa era 

119, dentre estes, 71 mulheres (59,66%) e 48 homens (40,34%). 

A maior parte dos residentes do ICR possui idade acima de 70 e abaixo de 90 

anos, apenas uma idosa possui mais de 100 anos. Apesar de a instituição ser voltada 

ao atendimento de idosos (pessoas com mais de 60 anos), há um homem 

institucionalizado com 57 anos. O Gráfico 17 apresenta a faixa etária dos residentes 

por classes de idade. A informação da idade de um idoso está ausente, pois no ato da 

admissão ele não portava nenhum documento, sendo assim, não foi possível 

identificar sua idade. 

 

 

Gráfico 17 - Faixa etária dos idosos do ICR por classe (2011) 
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 A idade média dos homens do ICR é bem inferior a das mulheres, sendo 75,76 

anos e 81,37 anos, respectivamente. 

 Em relação ao tempo de permanência na instituição, um idoso de 63 anos tem 

o menor tempo de internamento, apenas 4 meses. Uma idosa de 91 anos, é a pessoa 

com maior tempo na ILPI, 26 anos. O Gráfico 18 mostra o tempo de permanência dos 

idosos do Cristo Rei no período da pesquisa. A maioria deles (55,46%) residem há 

menos de cinco anos no Instituto. 78,15% dos idosos têm até dez anos de residência, 

87,39% têm até quinze anos, 94,96% têm até 20 anos e 100% até 30 anos de 

residência no ICR. 

 

 

Gráfico 18 - Tempo de permanência dos idosos do ICR por classe (2011) 

  

A maior parte dos idosos (37 idosos) foi encaminhada até a instituição pelos 

próprios familiares. Outros vieram espontaneamente ou encaminhados por amigos e 

programas como o SOS Idoso, pela SEMTAS, pelo CREAS, por unidades de saúde, 

pela Polícia militar ou por solicitação da Promotoria Estadual do Idoso. A Tabela 16 

apresenta um quadro resumo da forma por que os idosos do ICR foram encaminhados 

até a instituição. 
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Tabela 16 - Origem do encaminhamento dos idosos para o ICR (2011) 

 

 

Maus tratos físicos ou psicológicos, abuso sexual ou financeiro, abandono, 

solidão, ausência de familiares, falta de condições físicas ou financeiras e até mesmo 

situação de rua, são exemplos de motivos de pedidos para o idoso residir no Cristo 

Rei. 

 Foram verificados os prontuários de todos os idosos. Nos prontuários consta o 

parecer médico de cada um deles. Dos 119 idosos residentes na instituição, apenas 

75 possuem prontuários preenchidos e/ou legíveis. O Gráfico 19 apresenta a 

proporção de idosos do ICR que sofre algum tipo de doença crônica. 

 

Encaminhado por Número %

Familiares 37 32,17%

Procura espontânea 31 26,96%

Unidades de saúde 10 8,70%

Amigos 9 7,83%

SOS Idoso 9 7,83%

Outros (SEMTAS, MP, CREAS) 7 6,09%

Programa Canteiros 6 5,22%

Polícia militar 3 2,61%

Promotoria do idoso 3 2,61%

Delegacia do idoso 0 0,00%

CODIMM 0 0,00%

TOTAL 115 100,00%
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Gráfico 19 - Proporção de idosos do ICR que sofrem de algum tipo de doença crônica (2011) 

 

 O setor de enfermagem do ICR desenvolve um trabalho juntos com outros 

setores, buscando caracterizar os idosos institucionalizados. Em 2010, esse setor 

registrava 137 idosos residentes da instituição. Devido à idade avançada dessa 

população, a maior parte deles (44%) possui grau de dependência 3, como pode ser 

visto no Gráfico 20. 

 

 

Gráfico 20 - Grau de dependência dos idosos do ICR (08/2010) 

Fonte: http://www.juvinobarreto.org.br/ 
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 A RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) n.º 283 da ANVISA (RDC/ANVISA, 

2005) classifica cada grau de dependência como: 

 Grau de Dependência I - idosos independentes, mesmo que requeiram uso de 

equipamentos de auto-ajuda; 

 Grau de Dependência II - idosos com dependência em até três atividades de 

autocuidado para a vida diária tais como: alimentação, mobilidade, higiene; 

sem comprometimento cognitivo ou com alteração cognitiva controlada; 

 Grau de Dependência III - idosos com dependência que requeiram assistência 

em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com 

comprometimento cognitivo. 

Como se pode perceber pela classificação da ANVISA, mesmo os idosos 

independentes estão classificados como Grau de Dependência I. 

Todas as quedas com lesão do ICR são registradas pelos profissionais de 

saúde da instituição. O Gráfico 21 apresenta o número de quedas mensais nos anos 

de 2010 e 2011. Nesses dois anos, ocorreram pelo menos 101 quedas que 

provocaram lesão nos idosos. Até o mês de fevereiro de 2012, os dados dos meses de 

novembro e dezembro de 2011 ainda estavam ausentes no registro. 

  

 

Gráfico 21 - Quedas com lesão no ICR (2010 e 2011) 

Fonte: Dados internos do ICR 
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O Instituto Cristo Rei possui dois tipos de alojamentos, pavilhões e vilas. São 

cinco pavilhões, dois masculinos e três femininos, e quatro vilas, três femininas e uma 

mista.  

 A Figura 22 mostra uma imagem de satélite do ICR. A linha estreita de cor 

amarela delimita o terreno da instituição. Os polígonos em destaque são os 

alojamentos, os de cor azul são os masculinos, o de cor rosa são os femininos e o de 

cor verde é o alojamento misto. 

 

 

Figura 22 - Vista superior do ICR com alojamentos em destaque 

Fonte: GOOGLE, 2012 

 

A Tabela 17 informa o nome de cada alojamento do ICR e detalha a 

quantidade e o sexo dos idosos residentes em cada um deles. O pavilhão 1, que 

atende exclusivamente idosos do sexo masculino, é o que possui o maior número de 

idosos. 
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Tabela 17 - Alojamentos do ICR por tipo e número de idosos (por sexo) (2011) 

 

 

 Durante o período de pesquisa, o Alojamento 7 estava em reforma, sendo 

assim, nenhuma idosa estava alocada nele. Elas foram transferidas para a Vila Virgem 

Poderosa, que está sinalizada com o número “4” na Figura 22. 

 O ICR possui 107 funcionários em seu quadro de pessoal (proporção de 0,9 

funcionários por idoso), sendo 71 do sexo feminino e 36 do sexo masculino, 

correspondendo a 66,36% e a 33,64%, respectivamente. Esses profissionais estão 

divididos em 24 funções. Como mostra a Tabela 18.  

Masculino Feminino

1 Pavilhão São Vicente de Paulo 27 0

2 Pavilhão São José 16 0

3 Vila Irmã Lindalva 5 5

4 Vila Virgem Poderosa 0 14

5 Vila Santa Bernadete 0 8

6 Pavilhão Santa Catarina 0 20

7 Pavilhão Nossa Senhora das Graças 0 0

8 Pavilhão Santa Luíza de Marilac 0 22

9 Vila Nossa Senhora de Lourdes 0 2

TOTAL 48 71

TOTAL GERAL

Quantidade de Idosos
NomeAlojamento Tipo

119
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Tabela 18 - Quantidade de funcionários do ICR por Função / Área, Exigência legal e 
Conformidade (2011) 

 

 

FUNÇÃO / ÁREA QUANTIDADE EXIGÊNCIA LEGAL (NATAL, 2008) CONFORMIDADE

IJB - 119 idosos - Porte IV

Médico 1 semanal CONFORME

Enfermeira 2 40 horas semanais CONFORME

Téc. Enfermagem 21 01/24 horas para cada 30 idosos CONFORME

Fisioterapeuta 1 12 horas semanais CONFORME

Farmacêutica 1 8 horas semanais CONFORME

Auxiliar de Farmácia 1 - -

Assistente Social 2 40 horas semanais CONFORME

Cuidadores

Cuidador de idoso 34 4 para cada 10 idosos NÃO CONFORME

Telemarketing

Mensageiro 2 - -

Operador de Telemarketing 11 - -

Coordenador de Telemarketing 1 - -

Manutenção e Limpeza

ASG 8 1 para cada 30 idosos CONFORME

Jardineiro 1 - -

Auxiliar de Manutenção 1 - -

Pedreiro 1 - -

Lavador de Roupas 3 1 para cada 30 idosos NÃO CONFORME

Administração

Assistente Administrativo 2 - -

Digitador 1 - -

Recepcionista 1 - -

Nutrição

Cozinheiro 5 2 por turno de 12 horas NÃO CONFORME

Copeiro 3 - -

Nutricionista 1 20 horas semanais CONFORME

Técnico em Nutrição 1 - -

Transporte

Motorista 2 - -

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 107

Saúde / Farmácia / Serviço Social
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 De acordo com o anexo único do Decreto N.º 8.553 de 2 de outubro de 2008 

(NATAL, 2008), para o ICR, o número exigido de cuidadores é de 48, mas atualmente 

só existem 34, o número exigido de  lavadores de roupa é 4, mas só existem 3, o 

número exigido de cozinheiros e auxiliares de cozinha é de 8 e 4, respectivamente, 

mas atualmente só há 5 cozinheiros e nenhum auxiliar de cozinha. 

Para ILPIs de porte IV, que é o caso do ICR, o decreto estabelece um cuidador 

para cada 10 idosos no período diurno. Sabendo que esses cuidadores trabalham em 

regime de plantão de 12 por 36 horas, e que, durante o dia, existe o dobro de 

cuidadores da noite, ainda assim a quantidade é inferior à mínima exigida. 

 Menos de 10% dos profissionais do ICR têm formação em algum curso 

superior, a maior parcela desses possui nível fundamental ou médio. A Tabela 19 

explicita o nível de formação dos funcionários da ILPI em estudo. 

 

Tabela 19 - Nível de Formação dos Funcionários do ICR (2011) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Profissional %

Nível Superior 8,41%

Nível Superior incompleto 2,80%

Nível Médio 47,66%

Nível Médio incompleto 0,93%

Ensino Fundamental 40,19%
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5.2. ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DA ALA FEMININA - SANTA LUÍSA DE MARILAC 

 

Com uma área de aproximadamente 175 m2, a Ala Santa Luísa de Marilac 

abriga 22 idosas, sendo 10 em um dormitório e 12 em outro. Além desses dois 

ambientes, conta com uma copa/cozinha, uma despensa, um banheiro para 

funcionários, que está desativado, um banheiro para as idosas e um depósito de 

roupas sujas de cama e banho. A planta baixa da Figura 23 apresenta a situação 

atual. 

 

 

Figura 23 - Planta Baixa - Situação atual – Santa Luísa de Marilac 

  

Entre equipamentos e mobiliários, existem 22 camas, 15 guarda-roupas, 4 

cômodas, 7 ventiladores e duas televisões. Além disso, há 7 cadeiras de rodas para as 

idosas cadeirantes. 

 

5.2.1. Características Técnicas  

 

Para identificar os problemas de técnicos de acessibilidade da Ala Luísa de 

Marilac, foram desenvolvidos três instrumentos de checagem, um para os dormitórios 

(Apêndice 3), um para a copa/cozinha (Apêndice 4) e outro para o banheiro das idosas 
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institucionalizadas (Apêndice 5). Todos esses documentos foram criados a partir de 

bases normativas e legais existentes em cinco documentos: Norma brasileira de 

acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2004); Regulamento Técnico para o funcionamento 

das instituições residenciais sob sistema participativo e de longa permanência para 

idosos (ANVISA, 2004); Padrões mínimos de financiamento de serviços e programas 

de atenção à pessoa idosa (BRASIL/MPAS, s/d); Código de Obras do Município de 

Natal (NATAL, 2004) e o Decreto N.º 8.553 (NATAL, 2008). 

 A NBR 9050 considera rampa qualquer inclinação superior a 5%, a partir da 

fórmula i= (h x 100) / c, (onde i: inclinação em porcentagem; h: altura do desnível; c: 

comprimento da projeção horizontal) (ABNT, 2004). Uma das entradas dos dormitórios 

se dá por meio de uma rampa (Figura 24), que está com inclinação de 20% com 

proporção de 1:5, e largura igual a 0,99 m, medida inferior à mínima exigida de 1,20 m, 

além de não possuir corrimão e guias de balizamento. Essa porta (maçaneta tipo 

alavanca) permanece trancada e ninguém utiliza esse acesso.  

 

 

Figura 24 – Acesso “desativado” por meio de rampa (em amarelo) – Santa Luísa de Marilac 

  

A porta principal (Figura 25) é a única em funcionamento permanente. Ela fica 

aberta durante todo o dia e só fechada no período noturno. A maçaneta do tipo 

alavanca facilita o uso e o vão superior a 0,80 m (0,86 m) possibilita o trânsito de 

cadeirantes sem grandes dificuldades. No entanto, não possui luz de vigília na 

guarnição superior, nem forra com cantos arredondados, o que poderia evitar alguns 

acidentes, como cortes. 
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Figura 25 - Acesso principal - Santa Luísa de Marilac 

 

 As janelas dos dormitórios (Figura 26) não possuem abertura do tipo alavanca, 

nem corrimão suplementar. O peitoril superior a 1 m (1,36 m) evita possíveis 

acidentes, mas não existe nenhum sistema que impeça o acesso através dos vãos.  

 

 

Figura 26 - Janela do dormitório - Santa Luísa de Marilac 

 

O Código de Obras do município de Natal-RN (NATAL, 2004) determina que a 

área das aberturas voltadas para o pátio (portas: 1,87 m2 e janelas: 4,70 m2, nesse 

caso), seja igual ou maior que 1/6 da área do compartimento, no entanto, a situação 

atual da ala apresenta uma proporção de inferior a 1/17. 

 O decreto n.º 8.553 (NATAL, 2008) exige que cada dormitório das ILPIs de 

Natal-RN tenha no máximo 6 leitos. Apesar da ala Luísa de Marilac atender a área 
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mínima exigida por leito de 5 m2 (5,79 m2), presente no mesmo decreto, essa ala 

possui 10 leitos em um dos dormitórios (Figura 27) e 12 em outro. 

 

 

Figura 27 - Dormitório 01 - Santa Luísa de Marilac 

 

 Mesmo estando presente em três dos cinco documentos utilizados no check-list 

(Apêndice 3), a exigência de campainha de alarme individual na cabeceira da cama, 

existe apenas uma em toda ala, situada na estação de trabalho do cuidador, como 

pode ser observado na Figura 28. Essa campainha está em perfeito funcionamento e 

foi instalada numa altura de 1,25 m do piso. 

 

 

Figura 28 - Estação do cuidador com campainha de alarme - Santa Luísa de Marilac 

  

Sobre o posicionamento das camas podem-se citar algumas falhas: distância 

paralela inferior a 1 m (0,89 m), distância fronteiriça inferior a 1,50 m  (0,68 m) e 

camas encostadas à parede. A imagem a seguir ilustra esses problemas. 
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Figura 29 – Camas do Dormitório 02 - Santa Luísa de Marilac 

 

 Para acessar o refeitório a partir dos dormitórios, é necessário passar por uma 

rampa com inclinação de 1:4 (altura:comprimento). Bem acima da indicada pela norma 

de acessibilidade que é 1:12 ou de 1:8, em reformas, quando esgotadas as 

possibilidades (ABNT, 2004). Também não há corrimão e nem guias de balizamento. 

Nota-se também a presença de um pano no chão, o que maximiza o risco de 

acidentes envolvendo as idosas, apontado por um círculo vermelho na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Rampa do refeitório com alto grau de inclinação - Santa Luísa de Marilac 

  

Diferente dos pisos dos dormitórios e do banheiro, a copa/cozinha possui um 

piso inadequado, não é antiderrapante. Sem luz de vigília no seu acesso, sem 

campainha de alarme, sem corrimão junto às paredes, com quinas vivas e largura de 

circulação inferior a 0,90 m (0,68 m), o refeitório da ala Luísa de Marilac é um 

ambiente que precisa de uma ampla mudança para se adequar às atividades 
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realizadas pelos seus usuários. A Figura 31 mostra uma das mesas do refeitório no 

horário de refeição. 

 

 

Figura 31 - Copa/cozinha em horário de refeição - Santa Luísa de Marilac 

  

O acesso do banheiro da Ala Luísa de Marilac é plano, sua porta possui vão 

superior a 0,80 m (0,87 m), abertura tipo alavanca, travamento simples sem uso de 

tranca ou chave. O vão que existe entre a maçaneta e o lado inferior da porta é menor 

que 6 cm (5 cm), isso pode machucar a mão no momento da abertura. Além disso, a 

porta não possui puxador horizontal associado à maçaneta, luz de vigília na guarnição 

superior, nem cor em contraste com a parede (Figura 32). 

 

 

Figura 32 - Idosa abrindo a porta do banheiro - Santa Luísa de Marilac 

  

O banheiro possui três sanitários adaptados. As barras de apoio além de não 

terem cor contrastante com a parede, têm comprimento inferior a 0,80 m (0,67 m), e 

altura superior a 0,75 m (0,90 m), diferente do indicado pela norma de acessibilidade 



96 
 

(ABNT, 2004). Mesmo sem sóculo, a altura da bacia sanitária está 4 cm acima do 

padrão, pois existe um assento elevatório (Figura 33). A descarga está numa altura 

superior a 1 m (1,10 m). Também não existe um dispositivo de sinalização de 

emergência, nem papeleira. Apesar dos problemas mencionados, a área de manobra 

e de transferência está acima do mínimo indicado. 

 

 

Figura 33 - Bacia sanitária adaptada com assento elevatório - Santa Luísa de Marilac 

 

 O comprimento de 1,02 m e a largura de 1,02 m dos boxes dos chuveiros estão 

dentro do indicado, que exige comprimento mínimo de 0,90 m e largura mínima de 

0,95 m (ABNT, 2004). Porém, a altura das barras de apoio que deveriam estar a 0,75 

m do chão e dos registros dos chuveiros, que não são do tipo alavanca e deveriam 

estar a 1,00 m do chão, estão a 0,90 m e 1,35 m, respectivamente. Assim como as 

barras das bacias sanitárias, essas também não possuem cor contrastante com a 

parede (Figura 34). Além disso, nota-se a ausência de ducha e de cabides para apoiar 

a toalha. Uma vantagem nos boxes dos chuveiros é a ausência de desnível em forma 

de degrau, o que facilita o trânsito das cadeiras de banho e o deslocamento de 

pessoas com baixa mobilidade. 
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Figura 34 - Boxe do chuveiro com barras acima da altura indicada - Santa Luísa de Marilac 

  

A altura da borda superior dos lavatórios está entre 0,78 m e 0,80 m (0,80 m) e 

a distância do comando da torneira à face frontal dos lavatórios está inferior a 0,50 m 

(0,35 m), estando assim de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2004). No entanto, a 

altura livre inferior mínima de 0,73 m e a área de aproximação inferior mínima de 0,25 

m, estão abaixo da recomendada, 0,66 m e 0,15 m, respectivamente. Não existem 

torneiras com acionamento por alavanca, espelhos, papeleiras, cabides, nem barras 

de apoio instaladas junto aos lavatórios (Figura 35). 

 

 

Figura 35 – Lavatório do banheiro em desconformidade com a norma de acessibilidade - Santa 
Luísa de Marilac 
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 O banco do vestiário é provido de encosto e tem altura de 0,46 m e 

profundidade de 0,46 m, estando assim adequado com a norma de acessibilidade 

(ABNT, 2004), mas não há espaço inferior livre de 0,30 m, para melhor circulação de 

cadeirantes, como pode ser visto na Figura 36. 

 

 

Figura 36 - Banco do vestiário em desconformidade com a norma de acessibilidade - Santa 
Luísa de Marilac 

 

 O Apêndice 9 dessa dissertação apresenta uma síntese diagnóstica da 

acessibilidade da Ala Santa Luísa de Marilac. 

 

5.2.2. Análise da Atividade 

 

Os pesquisadores analisaram as atividades desenvolvidas pelos idosos e 

cuidadores, no dormitório, no banheiro e no refeitório da Ala Luísa de Marilac. 

 Das 22 idosas, existem 19 idosas dependentes e 3 independentes, que 

realizam as funções básicas diárias sem necessitar da ajuda dos cuidadores. Seis 

idosas são cadeirantes, dentre essas, apenas uma desloca-se sem ajuda dos 

cuidadores, no entanto, eles a auxiliam durante o banho. A maioria se locomove com 

dificuldade, ainda assim não utilizam nenhum tipo de tecnologia assistiva além de 

cadeira de rodas, no entanto, são assistidas no momento das refeições e do banho. 

 Existem seis cuidadores nesta ala, trabalhando em plantões de 12 por 36 

horas, no período das 06h às 18h, as atividades são divididas por dois cuidadores, já 

no período das 18h às 06h o trabalho é feito por um único cuidador. Algumas vezes 

uma voluntária ajuda no horário do banho. 
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 Frequentemente os cuidadores reclamam do número de funcionários da 

instituição, falam que seriam necessários “No mínimo dois cuidadores em cada ala 

durante a noite” (Cuidador – 01), ao mesmo tempo eles têm receio sobre o 

recebimento do salário que, no momento da pesquisa, estava atrasado dois meses 

“Com essa quantidade de funcionários aí, a gente ta previsto pra receber o mês de 

novembro agora, imagine quando subir e vier mais” (Cuidador – 01). Além disso, 

constantemente reclamam sobre os serviços realizados, pois não trabalham apenas 

como cuidadores, mas prestam serviços de ASG, como a limpeza do banheiro e do 

restante da ala, “E logo também a gente faz tudo, né? Tem que botar um só pra olhar 

eles. É pra passar pano, é pra lavar, é pra trocar luz, é pra fazer uma vitamina. É pra 

tudo, não é só pra ta olhando não” (Cuidadora – 02), “Na ultima reunião disseram que 

o ano que vem ‘ia’ ajeitar isso aí, porque é pesado pra gente. Qualquer coisa que 

acontece aí vem pra cima da gente” (Cuidador – 01). Eles afirmam que são muitas 

idosas no mesmo setor para poucos cuidadores, que é impossível observar todas a 

todo o momento, segunda a Cuidadora 03 “As vezes tem umas que dá (batem) umas 

nas outras”, exatamente por não ter ninguém por perto. Também por isso, algumas 

idosas jogam água no chão maximizando o risco de acidentes, e outras precisam ficar 

amarradas nas cadeiras de rodas (Figura 37) para não cair, “A gente passando pano 

aqui e elas já fora, né? Por isso que a gente faz isso aqui (amarra a idosa na cadeira). 

Se ela se levantar ela cai... Agora se tivesse ASG, a gente ficava lá fora olhando” 

(Cuidador 01). 

 

 

Figura 37 - Idosa amarrada na cadeira de rodas - Santa Luísa de Marilac 

  

A rotina nessa Ala funciona da seguinte forma: às 5h30min da manhã o 

cuidador da noite inicia os banhos, para minimizar o trabalho dos cuidadores do dia, 

que chegam às 6h. Este banho vai até às 6h30min, mesmo horário em que começa a 
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ser servido o café, caso todas as idosas não tenham tomado banho, os cuidadores 

retomam a atividade ao término do café. Após o café, os cuidadores transferem as 

cadeirantes para o pátio (Figura 38), que fica em frente à ala, em seguida realizam a 

limpeza de todos os setores da ala, varrem e passam o pano. Às 11h é servido o 

almoço, seguido pelo lanche às 14h e depois o jantar às 17h30min. Outro lanche é 

servido após as 19h30min, mas, nesse horário, grande parte das idosas já estão 

dormindo. 

 

 

Figura 38 - Idosas no pátio do ICR - Santa Luísa de Marilac 

 

 Atualmente o banheiro de funcionários dessa ala está interditado e não existe 

vestiário para eles. Eles reclamam do banheiro desativado e quando precisam, usam 

os de outros setores:  “A gente quando quer ir usar o banheiro vai lá na Vila, senão vai 

ter que ir em outro setor” (Cuidadora – 02). Outra dificuldade é quando necessitam 

tomar um banho: “Ou toma banho nesse banheiro aqui das idosas ou passa o dia sem 

tomar banho. Agora imagine passar o dia todinho sem tomar banho, tendo que usar a 

mesma roupa” (Cuidadora – 03). Esse problema se agrava, pois uma das funções dos 

cuidadores é banhar as idosas, e por não ter um local adequado para esses 

funcionários realizarem sua limpeza pessoal, muitas vezes ficam com a mesma roupa 

durante toda a jornada de trabalho, como afirma a Cuidadora 03: “Você chega, dá 

banho com a mesma roupa e ainda passa o dia com ela”. Sobre o vestiário, este foi 

improvisado na despensa da cozinha, um local pequeno, com 3,36 m2 e 

desestruturado para este fim, com um bastão e cadeiras servindo de apoio de roupas 

e acessórios, como pode ser visto na Figura 39. 
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Figura 39 - Vestiário dos funcionários (improvisado) - Santa Luísa de Marilac 

 

 Foram observadas as seguintes atividades (Figura 40): levantar-se e deitar-se 

na cama (1 e 6), deslocar da cama ao banheiro e vice-versa (2), abrir e fechar a porta 

do banheiro (3 e 5) e usar o banheiro (4). As idosas mais dependentes realizam estas 

tarefas com o auxílio dos cuidadores. 

 

 

Figura 40 - Simulação da Idosa - Santa Luísa de Marilac 
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 Uma simulação foi feita com uma idosa independente, que não demonstrou 

nenhum problema ao levantar e ao deitar na cama (Figura 41), apenas se apoiou com 

as mãos no colchão, quando já estava com os pés no chão, no momento em que se 

levantou. Ao ser questionada sobre alguma dificuldade enfrentada na realização 

destas atividades, respondeu: “Graças a Deus, nenhuma”. 

 

 

Figura 41 - Idosa levantando-se da cama – Santa Luísa de Marilac 

 

 Observou-se também o cuidador tirando uma idosa dependente da cama para 

a cadeira de banho. Esse momento não pôde ser filmado, pois se tratava de um 

momento íntimo, por isso o diretor do ICR não permitiu. A atividade era iniciada com o 

cuidador vestindo luvas e uma máscara de proteção, que segundo ele mesmo com 

duas máscaras no rosto ainda sentia o odor proveniente das roupas de cama e das 

fraldas sujas. O cuidador começa posicionando a cadeira de banho ao lado cama e 

conversa com a idosa convencendo-a a tomar banho, depois desamarra a idosa, que 

estava presa em um lençol fixo na grade da cama. Segundo a Cuidadora 04, se não 

tiver amarrada ela “cai quase que diariamente”. A grade da cama é utilizada para 

evitar quedas no período da madrugada. Em seguida, o cuidador auxilia a idosa a 

sentar-se na cama, põe suas sandálias e retira seu vestido por cima da cabeça. A 

idosa segurando as mãos do cuidador levanta-se com bastante dificuldade, vira-se 90º 

e senta-se na cadeira, o cuidador carrega a cadeira deslocando-se de costas até a 

porta do banheiro, pois não há espaço para o giro, posteriormente a cuidadora assume 

a tarefa do banho. 

 A Cuidadora 05 fala não ter problemas para transferir as idosas da cama para a 

cadeira e vice-versa, e que sente “Dificuldade na cama só quando (a idosa) é pesada”, 

por isso reclama de dores na coluna na realização desta atividade. Já o Cuidador 01 

não reclama de dores, nem do peso das idosas, ele diz que é “Mais jeito que esforço 

para transportar idoso (da cadeira pra cama e vice-versa)”. Foi apresentada aos 
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cuidadores uma imagem de um guincho de transferência (Figura 42), que auxilia essa 

atividade de troca entre a cama e a cadeira de rodas e vice-versa. O pesquisador 

explicou o funcionamento da tecnologia e todos os funcionários gostaram e aprovaram 

a sugestão.  

 

 

Figura 42 - Guincho de Transferência 
Fonte: http://www.assistiva.org.br/ 

  

Esse guincho elétrico possui quatro rodízios e pode ser manuseado por uma 

única pessoa. Sua estrutura suporta até 200 kg, e seu peso não passa de 43 kg. As 

dimensões do guincho de transferência são as seguintes: altura 1,45 m, comprimento 

1,17 m e largura variando de 0,55 m a 1,32 m. Custa em média R$ 4.500,00. Devido 

às suas dimensões, esse aparelho só é indicado para esta ala, caso a mesma passe 

por uma reestruturação, como a indicada no tópico 5.2.3. 

Apenas uma cama possui grade, que foi improvisada, porém, segundo os 

funcionários locais, das 22 idosas, sete precisam de camas com grades. A Figura 43 

mostra a cama com grades improvisadas, uma grade está amarrada com lençóis na 

parte inferior da cama e outra encostada na parede, por trás do espelho da cama. 

Essa última grade é instalada quando a idosa vai dormir. As alturas das camas variam 

de 50 a 70 cm. Seria importante a padronização dessas camas, de preferência na 

altura das cadeiras de rodas (aproximadamente 50 cm), para melhorar a transferência. 

Além disso, há muitos colchões velhos e com buracos. 

 

http://www.assistiva.org.br/
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Figura 43 - Cama com grades improvisadas - Santa Luísa de Marilac 

 

 Existem quinas vivas na estação do cuidador, destacadas em vermelho na 

Figura 44, situada no dormitório 01. Sempre que as idosas cadeirantes passam nas 

proximidades, os cuidadores colocam as mãos delas para dentro das cadeiras para 

não se cortarem. o Cuidador 01 relata que esse cuidado é necessário porque “A pele é 

muito sensível, qualquer coisinha abre”. 

 

 

Figura 44 - Quinas vivas na estação do cuidador no Dormitório 01 - Santa Luísa de Marilac 

 

 Barreiras físicas como algumas cadeiras e as próprias camas amontoadas 

(Figura 45), dificultam a circulação das usuárias dessa ala. Existem locais que, mesmo 

as idosas que possuem mais autonomia, têm problemas em se deslocar. 
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Figura 45 - Cadeirante circulando no Dormitório - Santa Luísa de Marilac 

 

 Além do intenso calor, devido a pequenas aberturas (janelas) e existirem 

poucos ventiladores, o estado das cadeiras de rodas e do mobiliário também 

preocupa, pois alguns estão deteriorados e recebem de soluções improvisadas, como 

é o caso do guarda-roupa da Figura 46, cujas portas estão amarradas com um pano 

para que não se abram acidentalmente e machuquem as idosas. 

 

 

Figura 46 - Portas do guarda-roupa amarradas com um pano - Santa Luísa de Marilac 

 

 A área do refeitório não permite a utilização de todas as idosas ao mesmo 

tempo. Segundo os cuidadores, das 22 idosas, 19 preferem comer no refeitório, mas 

só há lugares para no máximo 12, sendo 6 cadeirantes e outras 6 nas cadeiras de 

plástico existentes. Devido ao pouco espaço, algumas idosas ficam fora da mesa, e 

precisam apoiar a comida no colo. Observe a seta vermelha na Figura 47. Apesar de 

ter que convencer algumas idosas a se alimentar, o cuidador acrescenta: “O espaço 

da mesa é pequeno, senão eu botava ‘tudim’” (Cuidador 01).  
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Figura 47 – Idosas no refeitório - Santa Luísa de Marilac 

  

Por não ter espaço suficiente para o giro das cadeiras de rodas na 

copa/cozinha, algumas vezes os cuidadores precisam levantar a parte frontal da 

cadeira para conseguir girá-las. Outro grave problema é a própria mesa, que possui 

pés cruzados, está deteriorada e com laminados de madeira soltos, isto facilita 

possíveis acidentes (Figura 48).  

 

 

Figura 48 - Pés cruzados da mesa do refeitório com quinas vivas - Santa Luísa de Marilac 

  

Conversando com os funcionários que trabalham na ala Santa Luísa de 

Mariliac, eles reclamaram do balcão da pia da cozinha (Figura 49), dizendo que “Não 

era pra existir aquela pedra, é horrível” (Cuidadora 2). Então, foi sugerida em uma 

sessão coletiva junto aos idosos e profissionais da ala, a instalação de um balcão de 

granito e eles aprovaram. Os cuidadores também criticam a COVISA (Coordenadoria 

da Vigilância Sanitária) por não permitir fogão dentro da ala. Eles relatam que muitas 

vezes precisam esquentar pratos e ferver água ou leite e para isso precisam ir até a 
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cozinha central do ICR, que fica a pouco mais de 20 metros da porta principal da ala. 

Por isso, indica-se a aquisição de um forno microondas para o refeitório da ala. 

 

 

Figura 49 - Balcão da pia copa/cozinha - Santa Luísa de Marilac 

 

Ao analisar a atividade das idosas no banheiro, foi possível observar que a 

porta permanece sempre aberta, mesmo as idosas e os cuidadores afirmando que 

preferem mantê-la fechada. Observou-se uma idosa com mobilidade reduzida 

utilizando sozinha o lavatório. Essa idosa tem que se levantar da cadeira de rodas 

para conseguir lavar as mãos, pois, como foi visto, a área de aproximação mínima de 

0,25 m não é atendida (Figura 50). A idosa não tem força suficiente para se manter em 

pé por um longo período, por isso, desloca-se com a ajuda de uma cadeira de rodas. 

Uma solução simples para esse problema seria a troca do lavatório por um lavatório 

suspenso, capaz de aumentar a área de aproximação da cadeira de rodas. Isto 

eliminaria o risco de queda seja pela falta de equilíbrio da própria idosa ou pelo fato da 

cadeira se deslocar para trás no momento em que a idosa volta a sentar-se. 
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Figura 50 - Idosa usando lavatório do banheiro - Santa Luísa de Marilac 

 

Também não existem portas nos boxes dos vasos sanitários e chuveiros 

(Figura 51), deixando vulnerável a privacidade dessas usuárias. Mesmo com pessoas 

do sexo oposto nas proximidades do banheiro, as idosas não fechavam a porta para 

usá-lo. 

 

Figura 51 – Ausência de portas nos boxes dos vasos sanitários - Santa Luísa de Marilac 

 

Foi realizada uma simulação do banho de uma idosa independente, para que 

fosse possível analisar essa atividade. A porta do banheiro foi fechada pelo 

pesquisador, mesmo assim a idosa abriu sem problemas. Ao simular o banho, ela 

elevou um pouco o braço além do ombro e ligou o chuveiro (Figura 52). A altura do 

registro desse chuveiro é 1,35 m, quando o indicado pela NBR 9050 (ABNT, 2004), 

seria 1 m. 
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Figura 52 - Idosa acionando o chuveiro do banheiro – Santa Luísa de Marilac 

 

Ela disse que não sentia a necessidade de usar as barras que lá existem. 

Porém, ao analisar o vídeo, nota-se que ao conversar com os pesquisadores ela se 

apóia nas barras, como pode ser visualizado na Figura 53. 

 

 

Figura 53 - Idosa apoiando-se na barra do banheiro – Santa Luísa de Marilac 

 

 Os pesquisadores também acompanharam um banho real de uma idosa 

dependente. Esta observação foi autorizada pelo diretor do ICR, no entanto, não 

houve autorização para filmar ou fotografar. O piso antiderrapante do banheiro 

minimiza o risco de possíveis quedas. O banheiro tem espaço de circulação adequado 

e suficiente para dois cuidadores e uma idosa utilizarem ao mesmo tempo, exceto no 

segundo boxe do chuveiro, onde um dos lavatórios deixa a passagem um pouco mais 

estreita, com 0,81 m (Figura 54).  
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Figura 54 - Espaço de circulação do segundo boxe do chuveiro - Santa Luísa de Marilac 

 

A cuidadora transporta a idosa já na cadeira de banho até o boxe do chuveiro. 

Enquanto a idosa ensaboa as coxas e a região íntima, a cuidadora ensaboa a idosa da 

cintura pra cima e passa xampu na cabeça, mesmo usando luvas, a cuidadora se 

molha durante o banho: “A luva não serve de nada, a gente molha o braço todo... 

Quando a gente dá banho nessas idosas, aí elas se atracam logo nos braços da 

gente” (Cuidadora 02), como estratégia de segurança. A cuidadora passa o xampu 

antes mesmo de a idosa entrar no chuveiro, pois o recipiente fica apoiado no banco do 

vestiário, uma vez que não tem apoio dentro do boxe, como afirma a Cuidadora 02: 

“Já vai dá banho com xampu... Não tem onde pendurar, né?”. O banho é bem rápido, 

dura cerca de cinco minutos e, de acordo com a cuidadora, é realizado dessa forma 

para dar tempo de todas as idosas tomarem banho diariamente, pois o número de 

cuidadores é inferior ao recomendado pelo Decreto 8.553 (NATAL, 2008). A cuidadora 

seca a idosa na própria cadeira de banho, passa talco, desodorante e perfume. Outro 

cuidador se aproxima para ajudar a vestir a frauda na idosa. Ela segura nos braços do 

cuidador e este a puxa para frente. A idosa, já de pé, segura-se em uma das barras do 

banheiro e apóia as pernas nas coxas da cuidadora, enquanto a outro cuidador veste 

a frauda. Nesse momento, a idosa sente dificuldade em ficar de pé e a cuidadora tem 

que se manter firme para segurar todo o peso. Terminado esse processo, os 

cuidadores transferem a idosa para a cadeira de rodas. 

 Para minimizar todo o esforço no momento de colocar a frauda, foi sugerida, 

durante uma sessão coletiva, a disponibilização de um banco semisentado (Figura 55), 



111 
 

cuja imagem foi apresentada e aprovada pelos cuidadores e idosas. Nesse caso, ao 

invés da cuidadora apoiar a idosa com sua própria coxa, ela encostar-se-ia no banco.  

 

 

Figura 55 - Banco Semi Sentado 
Fonte: 

http://www.mundoergonomia.com.br/website/artigo.asp?cod=1847&idi=1&moe=74&id=16385 

 

Esse banco possui regulagem de altura que varia entre 50 e 87 cm e três 

pontos de apoio no solo, sendo um dos pés bem à frente para dar maior estabilidade. 

Ele atende a NR-17 e a ANVISA, suporta jatos de água, detergente e vapor (GOLDEN 

SEAT).  

 Durante o banho das dependentes que não precisam de cadeira de rodas, o 

processo é parecido, porém, mais simples, pois normalmente não há necessidade da 

cadeira de banho. Mesmo assim, a Cuidadora 02 relatou que “Tem umas que andam e 

se sentam” na cadeira de banho. Mesmo sem existir nesta ala nenhuma cadeirante 

totalmente independente, isto mostra a importância de um banco articulado (Figura 56) 

no boxe do chuveiro. Esse banco é indicado a deficientes físicos e idosos, ele é 

instalado embaixo do chuveiro e proporciona uma utilização mais segura do banheiro 

a pessoas dependentes. 

 

http://www.mundoergonomia.com.br/website/artigo.asp?cod=1847&idi=1&moe=74&id=16385
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Figura 56 - Banco Articulado. A: posição de uso; B: fora de uso. 
Fonte: http://maonarodablog.com.br/?s=cajumoro 

 

 As idosas cadeirantes usam a bacia sanitária por meio da cadeira de banho, 

que é posicionada pelos cuidadores, acima do vaso sanitário. As demais realizam esta 

tarefa normalmente. Algumas idosas afirmaram que o acento elevatório não transmite 

insegurança que é seguro e que preferem a altura do vaso como está, ao invés de um 

pouco mais baixo como sugere a norma de acessibilidade (ABNT, 2004). O Cuidador 

01 explica isso da seguinte forma “Se pronto, essa anciã, quando se abaixar é 

tranquilo, mas pra levantar ela baixa, com o sanitário baixo? Aí eu acho que é por isso 

que é adequada essa altura aí”, e ele continua falando, agora sobre o assento 

elevatório “É parafusado e tudo, é seguro. Ta faltando só as tampas”. Além disso, as 

idosas da ala não querem que abaixem a altura das barras, elas gostam da forma em 

que se encontram, mas é possível que isso aconteça, pois elas nunca usaram na 

altura que a norma indica, sendo assim, há a necessidade de um projeto regulado com 

a norma em, ao menos, um dos sanitários. 

 A falta de papeleiras nos banheiros é explicada pela fala do Cuidador 01: “Tem 

uma (idosa) que arrasta tudo, leva os ‘papel’ tudim”. Como foi visto, o baixo número de 

funcionários impede que eles observem as idosas permanentemente e, por isso, cada 

idosa guarda seu próprio papel higiênico.  

 

5.2.3. Projeto – Ala Santa Luísa de Marilac 

 

O projeto da Ala Luísa de Marilac buscou uma solução simples e eficaz, pois se 

trata de uma instituição filantrópica e com problemas financeiros. Sem muitas 

alterações estruturais, levaram-se em conta a análise da atividade dos seus usuários, 

idosas e profissionais do ICR e as normas e legislações presentes nos Apêndices III, 

http://maonarodablog.com.br/?s=cajumoro
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IV e V. O projeto que será apresentado a seguir foi validado pelos funcionários e 

idosas da ala em questão, por meio de uma sessão coletiva. 

 A Figura 57 apresenta a planta de reforma deste setor, em que se pode 

observar o que foi dito anteriormente. Em comparação com o estado atual, houve 

ampliação de algumas portas e de todas as janelas. 

 

 

Figura 57 - Planta baixa de reforma - Santa Luísa de Marilac 

  

A planta baixa a seguir (Figura 58) esclarece como ficou cada um dos setores. 

Atendendo ao Decreto 8.553 (NATAL, 2008), cada dormitório passou a ter apenas seis 

leitos, o que diminui de 22 para 12 o número de idosas.  
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Figura 58 - Planta Baixa (Situação Proposta) - Santa Luísa de Marilac 

 

É sugerido que uma nova ala seja criada dentro do ICR para alocar as outras 

10 idosas. Como se pode observar na Figura 59, o ICR possui uma grande área onde 

poderá ser realizada uma futura ampliação. 

 

 

Figura 59 - Área não construída do ICR 

 

O Dormitório 01 possui 6 camas com grades retráteis e o dormitório 02 possui 

6 camas hospitalares, como sugerido pelos seus usuários. 
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 A Figura 60 mostra o Dormitório 01, com dois armários para guardar roupas de 

cama, mesa e banho, além de apoiar os dois televisores que já existiam. Indicam-se 

tomadas, luzes, ventiladores e campainhas de alarme individuais. Do lado da janela, 

cômodas e do lado oposto, guarda-roupas, ambos também individuais. Abaixo da 

janela um corrimão suplementar em contraste com a parede, e do lado exterior, grades 

para impedir o acesso de pessoas por meio dos vãos. 

 

 

Figura 60 – Perspectiva (Situação Proposta): Dormitório 01 - Santa Luísa de Marilac 

  

O Dormitório 02 possui as mesmas características do Dormitório 01, porém, foi 

acrescentada uma estação para o cuidador, pois esta não existia (Figura 61). 

 

 

Figura 61 - Perspectiva 01 (Situação Proposta): Dormitório 02 – Santa Luísa de Marilac 

 

 Assim como foi pedido por uma das irmãs do ICR, durante a sessão coletiva na 

fase de validação do projeto, no armário onde se encontra a TV, em seu lado 
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esquerdo foi projetado, uma área para guardar o material de higienização das idosas, 

como sabonete, xampu, creme dental e escova de dente (Figura 62). Cada uma das 

12 idosas da ala iria possuir um espaço individual, com chaves e indicação do nome 

na porta. “Um espaço, mesmo que fosse com chave, tipo um armariozinho, onde cada 

idosa tivesse o seu, tipo a sua caixinha, para guardar seu sabonete, sua pasta, seu 

xampu, com o nome de cada um... E aí cada uma ia ter o seu individual” (Irmã 01). 

 

 

Figura 62 - Perspectiva 02 (Situação Proposta): Dormitório 02 – Santa Luísa de Marilac 

 

 A matriz de recomendações ergonômicas a seguir (Tabela 20) apresenta um 

resumo com os principais problemas, os impactos que eles causam, a sugestões de 

melhoria e o enquadramento normativo de cada proposta. 
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Tabela 20 - Matriz de recomendações ergonômicas - Dormitórios – Santa Luísa de Marilac 

 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Rampa com inclinação 

inadequada em uma das 

portas de entrada, sem 

corrimão e sem guia de 

balizamento

Dificuldade de algumas 

pessoas acessarem a porta; 

Risco de acidentes

Nivelar o piso ou suavizar a 

inclinação da rampa; instalar 

corrimão e construir guias

NBR 9050

Ausência de luz de vigília nas 

portas

Dificuldade para localizar as 

portas durante à noite e em 

caso de emergência

Instalar luz de vigília sobre as 

portas

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d

Portas sem forras com cantos 

arredondados
Risco de arranhões

Arredondar as forras das 

portas
NATAL, 2008

Janelas: Sem aberturas do 

tipo alavanca; sem corrimão 

suplementar; sem grades

Risco: de acidentes no 

momento da abertura das 

janelas; Impossibilidade de 

alguns usuários  ficarem de 

pé próximo à janela; 

quedas por meio dos vãos 

das janelas

Mudar maçanetas das janelas; 

Instalar corrimão suplementar 

e grades

NBR 9050; ANVISA, 

2004;  BRASIL/MPAS, 

s/d

Aberturas voltadas para o 

pátio menores que 1/6 da 

área dos dormitórios

Baixa circulação do ar e 

iluminação natural

Ampliação das aberturas das 

janelas e portas
NATAL, 2004

Mais de 6 leitos por 

dormitório

Circulação comprometida 

pela quantidade de leitos, 

podendo causar acidentes; 

Dificuldade dos cuidadores 

observarem todas as idosas

Diminuir o número de leitos 

para 6 por dormitório
NATAL, 2008

Ausência de campainha de 

alarme nas cabeceiras da 

camas

Idosas precisando de ajuda, 

mas sem comunicação

Instalar campainha de alarme 

na cabeceira de todas as 

camas

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2008

Camas com distância paralela 

e fronteiriça inferior à 

exigida e camas encostadas à 

parede

Circulação comprometida; 

aumento do risco de 

contaminação

Ampliar a distância entre as 

camas e desencostá-las das 

paredes

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2009

Dificuldade na transferência 

das idosas mais pesadas da 

cama para a cadeira de rodas 

e vice-versa

Má postura, cansaço e dores 

articulares

Compra de um guincho de 

transferência
NR 17

Camas sem grades Risco de quedas das idosas
Compra de camas com grades 

retráteis

Mobiliários e equipamentos 

com quinas vivas
Risco de cortes e acidentes

Arredondar ou trocar os 

mobiliários e equipamentos 

com quinas vivas 

NR 17

Barreiras físicas
Circulação comprometida e 

risco de acidentes
Desobstruir a circulação NBR 9050

Poucos ventiladores
Calor e baixa circulação do 

ar

Aumentar o número de 

ventiladores na ala

Péssimo estado das cadeiras 

de rodas e mobiliário

Risco de acidentes com as 

idosas

Comprar novas cadeiras de 

rodas

DORMITÓRIOS
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O quarto dos funcionários deverá possuir um ventilador de parede, uma TV, 

uma cama e um guarda-roupa. A circulação desse quarto deverá possuir uma largura 

mínima de 0,90 m (Figura 63). 

 

 

Figura 63 - Perspectiva (Situação Proposta): Quarto dos Funcionários – Santa Luísa de Marilac 

 

 O banheiro dos funcionários (Figura 64) foi projetado de acordo com a análise 

das atividades e com a NBR 9050 (ABNT, 2004). 

 

 

Figura 64 - Perspectiva (Situação Proposta): WC Funcionários – Santa Luísa de Marilac 

 

 O banheiro passou por poucas mudanças. Mesmo as idosas confirmando que 

gostam das barras na altura em que estão atualmente, indica-se a normatização de ao 

menos um boxe do vaso sanitário. Além disso, baixar a altura da descarga, instalar 

tampas nos sanitários, papeleiras, campainhas de alarme e portas sanfonadas PVC 

em todos os boxes (Figura 65). 
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Figura 65 - Perspectiva 01 (Situação Proposta): WC Idosas – Santa Luísa de Marilac 

 

 Nos boxes dos chuveiros (Figura 66), foi indicado, a instalação de bancos 

articuláveis, cabides, duchas e apoios em acrílico para sabonete e xampu. Além disso, 

deve-se baixar a altura do registro do chuveiro para melhorar o alcance das idosas 

mais baixas e cadeirantes. 

 

 

Figura 66 - Perspectiva 02 (Situação Proposta): WC Idosas – Santa Luísa de Marilac 

 

 Os lavatórios devem ser suspensos, para facilitar a circulação das cadeiras de 

rodas e dispor de espelhos e toalhas. Além disso, devem conter barras de apoio em 

contraste com a parede, como mostra a Figura 67. 
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Figura 67 - Perspectiva 03 (Situação Proposta): WC Idosas – Santa Luísa de Marilac 

 

 No banco do vestiário, foi removida a barra que existia no encosto, 

arredondado o assento, para evitar possíveis cortes. Também foi criado um vão de 30 

cm de altura e profundidade na parte inferior (Figura 68). 

 

 

Figura 68 - Perspectiva 04 (Situação Proposta): WC Idosas – Santa Luísa de Marilac 

 

 Da mesma forma dos dormitórios, também foi feita uma matriz de 

recomendações ergonômicas do banheiro das idosas, apresentando os problemas e 

suas possíveis soluções, esquematizadas na Tabela 21. 
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Tabela 21 - Matriz de recomendações ergonômicas - Banheiro - Santa Luísa de Marilac 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Vão entre a maçaneta e o 

lado inferior da porta é 

menor que 6 cm

Risco de acidentes ao abrir 

ou fechar a porta

Instalar maçaneta com vão ao 

lado  da porta superior a 6 cm
ANVISA, 2004

Sem puxador horizontal 

associado à maçaneta

Dificuldade dos cadeirantes 

abrirem e fecharem a porta
Instalar puxador horizontal NBR 9050

Ausência de luz de vigília na 

porta

Dificuldade para localizar a 

porta durante à noite ou em 

caso de emergência

Instalar luz de vigília sobre a 

porta

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d

Porta em cor não 

contrastante com a parede

Dificuldade para localizar a 

porta por pessoas com 

baixa visão

Pintar a porta de uma cor 

contrastante com a parede

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, 

s/d

Barras em cor não 

contrastante com a parede

Dificuldade para localizar as 

barras por pessoas com 

baixa visão

Pintar as barras de uma cor 

contrastante com a parede

NBR 9050;  

BRASIL/MPAS, s/d

Barras com comprimento 

inferior a  0,80 m

Dificuldade no uso das 

barras por usuários com 

problemas motores

Ampliar o comprimento das 

barras
NBR 9050

Altura da descarga da bacia 

sanitário superior a 1 m

Dificuldade de alcance de 

cadeirantes
Baixar a altura da descarga NBR 9050

Registros dos chuveiros e 

lavatórios não são do tipo 

alavanca

Dificuldade no uso do 

registro, principalmente 

quando o usuário estiver 

com a mão ensaboada

Instalar registro tipo alavanca NBR 9050

Altura do registro do 

chuveiro acima do indicado

Dificuldade de alcance de 

cadeirantes

Baixar a altura do registro do 

chuveiro
NBR 9050

Ausência de ducha no boxe 

do chuveiro

Cuidadores se molham ao 

auxiliarem o banho das 

idosas

Instalar ducha no boxe do 

chuveiro
NBR 9050

Ausência de cabides
Não há lugar para pendurar 

a toalha
Instalar cabides NBR 9050

Altura livre inferior e a área 

de aproximação do lavatório 

está inferior a mínima 

exigida

Impossibilita o alcance de 

cadeirante

Suspender o lavatório, 

eliminando qualquer tipo de 

apoio inferior existente

NBR 9050

Ausência de barras de apoio 

instaladas junto ao lavatório

Dificulta o do lavatório por 

cadeirantes e por pessoas 

com mobilidade reduzida

Instalar barras de apoio junto 

ao lavatório
NBR 9050

Ausência de papel toalha
Falta de papel para 

higienização

Instalar papeleiras em todos 

os boxes das bacias sanitárias
NBR 9050

Banco do vestiário sem 

espaço inferior livre

Prejudica o uso por 

cadeirantes

Projetar espaço inferior do 

banco do vestiário
NBR 9050

Porta do banheiro 

permanece sempre aberta

Falta de privacidade dos 

usuários

Manter a porta do banheiro 

fechada

Falta de portas nos boxes dos 

sanitários e chuveiros

Falta de privacidade dos 

usuários

Instalar portas nos boxes dos 

sanitários e chuveiros

Falta de apoio para sabonete 

e xampu

Apoio em local inadequado 

(banco do vestiário)

Instalar apoio para sabonete e 

xampu nos boxes dos 

chuveiros

Dificuldades durante a troca 

da frauda

Algumas idosas se esforçam 

muito ao ficar de pé 

durante a troca de frauda

Comprar um banco semi-

sentado para auxiliar a troca 

da frauda

NR 17

Falta de tampa nos vasos 

sanitários

Proliferação de germes e 

bactérias no ar

Comprar tampa para todos os 

vasos sanitários

Falta de papeleiras

Ausência de um local 

adequado para apoiar o 

papel higiênico e o papel 

toalha

Instalar papeleiras nos boxes 

dos sanitários e nos lavatórios
NBR 9050

Falta de cabides

Ausência de um local 

adequado para apoiar a 

toalha

Instalar cabides próximos aos 

boxes dos chuveiros
NBR 9050

BANHEIRO
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 A Copa/cozinha foi ampliada (Figura 69) no projeto proposto, teve sua rampa 

removida com o nivelamento do piso, mesas substituídas, a instalação de um lavatório 

e de barras nas paredes livres, além da manutenção do bebedouro. Indica-se a 

compra de dois ventiladores, de uma TV, para fazer do local uma área de convivência, 

e também a compra de um microondas, pois a COVISA não permite fogão nas alas. 

 

 

Figura 69 - Perspectiva 01 (Situação Proposta): Copa/cozinha – Santa Luísa de Marilac 

 

 Além disso, recomenda-se a mudança do apoio da pia, por uma pedra de 

granito para facilitar a higienização da mesma. E, também, a instalação de outra pia, 

para evitar a misturar de louças sujas com alimentos, durante o manuseio e limpeza 

dos alimentos. 

 

 

Figura 70 - Perspectiva 02 (Situação Proposta): Copa/cozinha – Santa Luísa de Marilac 
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 A próxima matriz (Tabela 22) mostra as recomendações ergonômicas para a 

Copa/cozinha. 

 

Tabela 22 - Matriz de recomendações ergonômicas - Copa / Cozinha - Santa Luísa de Marilac 

 

 

 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Rampa com inclinação 

inadequada na entrada do 

refeitório, sem corrimão e 

sem guia de balizamento

Dificuldade de algumas 

pessoas acessarem a porta; 

Risco de acidentes

Nivelar o piso ou suavizar a 

inclinação da rampa
NBR 9050

Pano no chão Risco de acidentes
Retirar qualquer tipo de pano, 

capacho ou tapete do chão
NBR 9050

Piso não é antiderrapante Risco de acidentes

Instalar um piso 

antiderrapante, regular, de 

fácil limpeza e conservação

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, 

s/d; NATAL, 2008

Ausência de luz de vigília no 

acesso

Dificuldade para localizar o 

acesso durante à noite e em 

caso de emergência

Instalar luz de vigília sobre 

acesso

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d

Ausência de campainha de 

alarme 

Idosas precisando de ajuda, 

mas sem comunicação

Instalar campainha no 

refeitório
NBR 9050

Sem corrimão junto às 

paredes

Dificuldade de 

deslocamento das idosas 

com problemas motores

Instalar corrimão em todas as 

paredes livres
BRASIL/MPAS, s/d

Quinas vivas na mesa de 

refeições
Acidentes e arranhões

Arredondar todas as quinas 

vivas ou trocar o mobiliário 

e/ou equipamento por um 

que não apresente este 

problema

NR 17

Circulação inferior a 0,90 m

Dificuldade no 

deslocamento 

principalmente dos 

cadeirantes; Risco de 

acidentes e colisões

Ampliar o ambiente, e 

consequentemente, ampliar a 

circulação

NBR 9050

Área do refeitório pequena

Não comporta todas as 

idosas da ala de uma única 

vez

Ampliar a área do refeitório 

para 31,15 m2 NATAL, 2008

Mesa com pés cruzados e 

deteriorada (laminados 

soltos) 

Risco de acidentes

Trocar a mesa por uma que 

não apresente estes 

problemas

Falta de fogão na cozinha
Impossibilidade cozinhar ou 

esquentar algum alimento

Compra de um microondas, já 

que a COVISA não permite 

fogão nas alas

COPA / COZINHA
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 Problemas organizacionais também fazem parte da rotina do Instituto Cristo 

Rei. A Tabela 23 resume esses problemas e sugere melhorias. 

 

Tabela 23 - Matriz de recomendações ergonômicas – Problemas Organizacionais - Santa Luísa 
de Marilac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Poucos cuidadores na 

instituição

Idosas sem cuidados 

devidos (observação, 

banho, alimentação)

Aumentar o número de 

cuidadores na instituição
NATAL, 2008

Cuidadores prestando 

serviços de ASG

Idosas sem cuidados 

devidos (observação, 

banho, alimentação)

Contratar ASG para realizar os 

serviços de manutenção e 

limpeza das alas

NATAL, 2008

Salário dos funcionários 

atrasado

Baixo rendimento dos 

funcionários,  faltas não 

justificadas

Pagar os salários atrasados e 

procurar não atrasar mais

Banheiro de funcionários 

desativado

Estresse devido a falta de 

higienização e privacidade

Reativar ou reconstruir o 

banheiro dos funcionários
NR 24

Vestiário de funcionários 

improvisado na despensa da 

cozinha

Ausência de um local de 

descanso adequado e com a 

privacidade devida

Construir um vestiário 

adequado às necessidades 

dos funcionários

NR 24

PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS
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5.3. ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE DA ALA MASCULINA - SÃO JOSÉ 

 

Com uma área de aproximadamente 250 m2, a Ala São José abriga atualmente 

16 idosos, sendo 8 no pavilhão (86 m2) e 8 em quartos individuais ou duplos. Essa é a 

ala do ICR que apresenta uma maior variabilidade de ambientes, entre eles: refeitório, 

varanda, seis apartamentos, um dormitório individual, um dormitório coletivo com 10 

leitos e 6 banheiros. 

A área do pavilhão, que corresponde ao estudo de foco nesta ala, é composta, 

além do setor do dormitório coletivo, de dois banheiros e um quarto individual. 

 A planta baixa da Figura 71 apresenta a situação atual da ala São José onde 

será realizado o estudo focado. 

 

 

Figura 71 - Planta Baixa (situação atual) – Pavilhão da Ala São José 

 

 No dormitório coletivo há três tipos de mobiliários, sendo 10 camas, 5 guarda-

roupas e 2 cômodas, e os seguintes equipamentos: um bebedouro, uma televisão 

LCD, quatro ventiladores e 3 luminárias com 3 lâmpadas fluorescentes tubulares. No 

quarto individual encontram-se uma cama, um guarda-roupa, duas cadeiras, uma 

mesinha, uma televisão e uma luminária com uma lâmpada fluorescente compacta. 
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5.3.1. Características Técnicas 

 

Os mesmos instrumentos utilizados para identificar os problemas técnicos de 

acessibilidade na Ala Luísa de Marilac também foram utilizados no Pavilhão da Ala 

São José (Apêndice 3 e V), com exceção do Apêndice 1V, pois, no setor em foco, não 

há copa/cozinha. 

 O acesso ao dormitório coletivo é plano, dado por uma porta que permanece 

aberta durante o dia (Figura 72) e é fechada, à chave, durante a noite. Sua altura (1,94 

m) e largura (0,79 m) estão inferiores ao mínimo exigido de 2,10 m e 0,80 m, 

respectivamente. Não possui forra com cantos arredondados, luz de vigília na 

guarnição superior, cor em contraste com a parede e sua maçaneta, tipo alavanca, 

está instalada numa altura superior a 1,10 m (1,13 m).  

  

 

Figura 72 - Porta de acesso ao Pavilhão - São José 

 

 No dormitório coletivo, ao invés de esquadrias (janelas) existem aberturas para 

o exterior com grades para impedir o acesso de pessoas por meio dos vãos e não há 

corrimão suplementar. Seu peitoril de 1,34 m está na altura adequada (superior a 1 m). 

Entretanto, a área das aberturas voltada para o pátio está bem inferior ao exigido pelo 

Código de Obras do município de Natal-RN (1/6 da área do compartimento), o que 

provoca baixa circulação de ar e consequentemente desconforto térmico devido ao 

calor. A situação atual da ala apresenta uma proporção um pouco inferior a 1/14 

(porta: 1,53 m2; janelas: 3,74 m2). 

 Com 10 leitos no dormitório, o dormitório coletivo fica em desconformidade com 

o exigido pelo decreto N.º 8.553 (NATAL, 2008), que indica no máximo seis, mas 

ainda assim possui a área mínima superior a 5 m2 (7,29 m2) exigida por leito (Figura 

73). Além de problemas como quinas vivas, ausência de corrimão junto às paredes e 
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campainha de alarme apenas em algumas camas, existem outros relacionados ao 

posicionamento das camas, como camas encostadas à parede, distância paralela de 

0,90 m e distância fronteiriça de 1,39 m, sendo inferior à exigida de 1 m e 1,50 m, 

respectivamente. 

 

 

Figura 73 - Pavilhão - São José 

  

No quarto individual existente reside um único idoso. Esse setor não possui 

janelas e sua porta é tipo grade (Figura 74), com travamento por cadeado, sem 

maçaneta, sem forra, sem luz de vigília, sem cor contrastante com a parede e com 

altura inferior a 2,10 m (1,96 m) e vão com largura inferior a 0,80 m (0,69 m). 

 

 

Figura 74 – Porta tipo grade do quarto individual sem maçaneta - São José 
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 Esse quarto individual tem uma área de 5,69 m2 (Figura 75), atendendo ao 

mínimo exigido de 5 m2 por leito, mas com largura linear mínima de 1,95 m, sendo 

inferior à mínima exigida de 2,5 m. Além desse problema, a iluminação artificial é 

inadequada (uma lâmpada fluorescente compacta instalada na parede), a cama é 

encostada à parede, há quinas vivas (destaque da Figura 75), não há campainha de 

alarme, nem corrimão. 

 

 

Figura 75 - Quarto individual com circulação inadequada - São José 

  

Embora existam dois banheiros neste setor, eles possuem área inferior a 3,60 

m2, o mínimo exigido pelo Regulamento Técnico da ANVISA (ANVISA, 2004), um 

deles tem 3,20 m2 e o outro tem 2,34 m2. 

 Para acessar aos banheiros, é necessário subir uma rampa (Figura 76) que 

possui corrimão sem contraste com a parede e instalado apenas em uma altura (0,80 

m), quando de acordo com a norma de acessibilidade (ABNT, 2004) era necessário 

um corrimão em duas alturas (0,70 m e 0,90 m). A inclinação de 1:8 

(altura:comprimento) está acima da recomendada (1:12) e não possui guia de 

balizamento. Outra falha encontrada na rampa, está relacionada ao acesso do WC 1, 

que tem largura inferior a 1,20 m (0,95 m). 
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Figura 76 - Rampa de acesso aos banheiros do pavilhão em desconformidade com a norma de 
acessibilidade - São José 

 

 Ambos os banheiros possuem portas estreitas com vão inferior a 0,80 m 

(WC01: 0,77m; WC02: 0,53 m), sem luz de vigília na guarnição superior e sem 

puxador horizontal associado à maçaneta, o que facilitaria o uso por cadeirantes. A 

porta do WC 01 não tem forra com cantos arredondados e o vão da maçaneta ao lado 

inferior da porta é menor que 6 cm (4 cm). O travamento da porta do WC 02 é feito por 

meio de um ferrolho. Essa porta não possui maçaneta, nem forra (Figura 77). 

 

 

Figura 77 – Porta do WC 02 com travamento por ferrolho, em desconformidade com a norma 
de acessibilidade - São José 

 

 Com exceção das portas dos banheiros, os demais problemas são comuns aos 

dois banheiros. Não existem campainhas de alarme, as barras não estão em contraste 

com a parede, não há vestiário, mictório, nem janelas, apenas cobogó, o piso não é 

antiderrapante e o próprio sóculo foi construído com quinas vivas, com projeção 

superior a 5 cm (10 cm), observe o círculo vermelho na Figura 78.   
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Figura 78 - WC 01, com destaque para o sóculo com quina viva - São José 

 

 As bacias sanitárias dos banheiros não possuem barra frontal, as barras 

laterais com comprimento e altura igual a 0,70 m estão em desconformidade com a 

norma de acessibilidade (ABNT, 2004), que exige 0,80 m de comprimento e 0,75 m de 

altura. Os acionamentos da descarga estão a 1,37 m de altura, quando o indiciado é 1 

m. Não existe sinalização de emergência em nenhum dos banheiros e a área de 

transferência do WC 02 é menor que 1,20 x 0,80 m (0,58 m x 1,14 m). 

 Os boxes dos chuveiros têm comprimento inferior a 0,90 m, (WC01: 0,85 m; 

WC02: 0,80 m) os registros dos chuveiros não são do tipo alavanca e estão acima da 

altura indicada de 1 m (WC01: 1,40 m e 1,60 m; WC02: 1,30 m). Não há bancos 

articuláveis, duchas, cabides, nem barras verticais e as barras horizontais estão a uma 

altura superior a 0,75 m (WC01: 0,92 m; WC02: 1 m), medida indicada pela NBR 9050 

(ABNT, 2004). 

 Assim como nos lavatórios da Ala Santa Luísa de Marilac, os da Ala São José 

possuem altura da borda superior e distância do comando da torneira à face frontal do 

lavatório de acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2004), mas a altura livre mínima indicada 

de 0,73 m (WC01 = WC02 = 0,68 m) e a área de aproximação mínima de 0,25 m 

(WC01 = WC02 = 0,15 m) estão abaixo do recomendado (Figura 79). Não existe 

torneira com acionamento por alavanca, papeleira, cabide, nem barras de apoio 

instaladas junto ao lavatório e só há espelho no WC 01. 
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Figura 79 - Lavatório WC 02 em desconformidade com a norma de acessibilidade - São José 

 

O Apêndice 10 dessa dissertação apresenta uma síntese diagnóstica da 

acessibilidade do Pavilhão da Ala São José. 

 

5.3.2. Análise da Atividade 

 

A análise das atividades dos idosos e cuidadores do setor em foco da ala São 

José ocorreu no mesmo período da análise da ala Luísa de Marilac e também contou 

com o auxílio de uma mestranda do GREPE. A quantidade de cuidadores e as 

características dos seus plantões são idênticas aos da ala Luísa de Marilac, porém, 

nesta ala não há voluntários. 

 Todos os nove idosos (oito no dormitório coletivo e um no quarto individual) do 

setor em foco são independentes, realizam suas atividades rotineiras com autonomia, 

por exemplo, tomar banho e se alimentar. O Cuidador 05 confirma isso falando que 

nenhum idoso desse setor tem dificuldades para se locomover: “Nessa ala aqui não, 

graças a Deus ninguém tem”. Mesmo assim, essa foi a ala onde houve mais registros 

de acidentes no ano de 2011 (Ver Figura 80). 
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Figura 80 - Cuidador relatando acidentes ao pesquisador – São José 

  

Os cuidadores da ala São José também reclamam da baixa quantidade de 

funcionários no setor. Relatam que sentem dificuldade em observar todos os idosos, 

principalmente porque a ala é dividida em vários quartos e banheiros pequenos, 

diferente de outras do ICR. Além disso, o Cuidador 05 relata que às vezes, durante o 

dia, quando falta um cuidador em outra ala e a diretoria solicita um desse setor 

“Durante o dia também aqui às vezes falta um, corre tira daqui, fica só um pra tomar 

conta”. E os idosos comentam que algumas vezes no período noturno não fica 

nenhum cuidador na ala São José: “E a noite muitas vezes aqui fica sem ninguém, 

sem cuidador” (Idoso). Os cuidadores se preocupam com a saúde dos idosos, e dizem 

que quanto menos profissionais em atividade na ala, mais vulnerável se torna o bem 

estar dos idosos: “Quando um se ausenta como na noite que é o horário mais crítico, 

se acontecer alguma coisa aqui, ninguém nem sabe o quê que aconteceu, né?” 

(Cuidador 05). 

 Os idosos reclamam da iluminação precária do setor, afirmam que alguns 

locais não possuem lâmpadas. Pedem a instalação de barras na varanda e criticam a 

textura dos pilares, destacados na elipse vermelha na Figura 81. Em setembro de 

2011 um idoso escorregou e tentou segurar em um dos pilares, mas acabou se 

arranhando e caindo, vindo a óbito posteriormente. 
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Figura 81 - Pilares da varanda - São José 

 

 Dois idosos independentes simularam as seguintes tarefas (Figura 82): 

levantar-se e deitar-se na cama (1,  2 e 8),  deslocar-se da cama ao banheiro e vice-

versa (3 e 7), abrir e fechar a porta do banheiro (4 e 6) e usar o banheiro (5).  

 

 

Figura 82 - Simulação do idoso realizando atividades - São José 
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Nenhum deles demonstrou dificuldade nessas atividades e não utilizaram as 

barras para subir a rampa. Mesmo para abrir e fechar a porta do WC 02, onde seu 

travamento é feito por um ferrolho, o idoso mostrou agilidade e independência (Figura 

83). 

 

 

Figura 83 - Idoso abrindo porta do WC 02 - São José 

 

 Como o WC 01 (assim como o WC 02) não tem um local adequado para apoiar 

a toalha, o idoso a apóia no cobogó, que fica a 1,50 m do chão, local que também 

serve para amparar a saboneteira (observe a Figura 84). Outro idoso, que não 

necessita das barras de apoio do banheiro comenta: “Sabe pra quê que eu uso a barra 

aí? Pra botar minha roupa aí. Tem cabimento? Onde é que tão os cabide?”. Ele afirma 

que nem todos têm saboneteira e, para não usar seu próprio sabonete, faz da seguinte 

forma: “Eu pego um copo desses de coalhada, e ponho meu sabonete dentro e boto 

ele na janela mesmo ali, porque eu não tenho saboneteira, mas são poucos que tem”. 

 

 

Figura 84 - Toalha e sabonete apoiado no cobogó do WC 01 - São José 
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 A altura do registro do chuveiro (1,60 m) fica bem acima da linha do ombro do 

idoso (Figura 85), possíveis usuários cadeirantes ficariam impossibilitados de usar 

esse chuveiro com autonomia’. Os idosos se queixam sobre a resistência elétrica do 

chuveiro que está queimada, impossibilitando o uso de água quente. 

 

 

Figura 85 - Idoso acionando o chuveiro WC 01 - São José 

 

Com relação ao vaso sanitário, o cuidador fala o seguinte: “Pra eles aqui não 

faz tanta diferença não, mas têm muitos em outras alas que faz muita diferença, 

deveria ser mais alto, né? Mas pra eles aqui, que não são dependentes fazem as 

atividades deles sozinho aqui sem precisar muito de ajuda, normal, mas se fosse 

outros ficava ruim porque ficava baixo” (Cuidador 05). Além disso, como não existe 

papeleira de papel higiênico, este fica apoiado em um vão que liga os WC 01 com o 

WC 02. 

Os idosos reclamaram da ausência de espelho e de uma iluminação adequada 

acima das pias do banheiro, pois sentem dificuldade no ato de fazer a barba. Outro 

problema dos banheiros é a falta de papel toalha nos lavatórios. Segundo um dos 

idosos, houve um tempo em que existia papel toalha, mas atualmente não tem mais 

“Toalha de papel, antes tinha aqui... tinha o sabão liquido, hoje não, nem o sabão 

líquido, não tem mais, nem papel toalha. Só vai pra cozinha e refeitório o papel toalha, 

a gente aqui não vê mais não. Eu que pego o material toda quinta-feira, eu que vou lá, 

não tem”. 

 As maiores queixas relacionadas aos banheiros, tanto dos idosos quanto dos 

cuidadores são sobre o piso que não é antiderrapante e o tamanho. Eles preferem um 

banheiro coletivo, com uma área maior: “Eu acho esse banheiro muito pequeno, teria 

que ser igual ao do São Vicente (uma das alas do ICR), coletivo” (Cuidador 05). Os 



136 
 

banheiros são tão pequenos que uma única pessoa utilizando tem dificuldade de 

circular (Figura 86). Nesta mesma imagem também se observa a qualidade das 

pinturas das barras, que estão descascando e enferrujando, podendo ferir seus 

usuários, além de não serem higiênicos. 

 

 

Figura 86 - Idoso circulando no WC 02 - São José 

 

 As portas também são bem estreitas (vão da porta WC01: 0,77 m; vão da porta 

WC02: 0,53 m). Na simulação do banho, ao sair do banheiro, o idoso bate com seu 

ombro na porta, como pode ser visto na Figura 87. Mesmo sem ter um cadeirante no 

setor, os pesquisadores perguntaram aos cuidadores como eles agem para dar banho 

quando existe um cadeirante no Dormitório Coletivo. Houve dois tipos de resposta: um 

relatou que levava o idoso para um banheiro maior da ala, outro relatou que usava o 

WC 01, mas que é bem complicado: “Se for pra dá banho num cadeirante no banheiro 

(WC 01) é o maior trabalho do mundo” (Cuidador 06). 

 

 

Figura 87 - Idoso saindo do WC 02 - São José 
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 Quando um idoso está enfermo, é transferido para o setor da enfermaria. 

Sabendo disso, os pesquisadores sugeriram a troca de algumas camas comuns do 

Pavilhão por camas hospitalares, para tentar evitar essa transferência quando nos 

casos mais simples. Essa idéia foi reprovada pelos idosos. Um deles comentou: “Sabe 

por quê? Aí numa dessa aí então o pessoal lá da enfermagem vão ficar mais tranqüilo, 

entendeu? Eu acho que o cuidador não está preparado para atender uma pessoa 

numa cama dessa não”. Depois foram sugeridas camas com grades retráteis para 

todos os idosos do setor em foco, e foram aprovadas pelos idosos e pelos cuidadores, 

e um deles comentou que todos eles deveriam ter esse tipo de cama: “Pra qualquer 

um, porque hoje têm muitos aqui que não é dependente, mas com o passar do tempo 

infelizmente é a realidade, vai ser dependente” (Cuidador 05). 

 Como só algumas camas possuem campainha de alarme nas cabeceiras e 

esse alarme é acionado apenas no setor da enfermaria, torna-se difícil para o cuidador 

saber quando um idoso está necessitando de algum tipo de auxílio. Os cuidadores 

relatam que muitas vezes só vão saber de algo que aconteceu quando o pessoal da 

enfermaria já está chegando ao setor ou se ouvir algum chamado de socorro, “O idoso 

gritar ‘aí caí’” (Cuidador 05). 

 Os idosos da ala São José, constantemente reclamam da temperatura do 

pavilhão, que assim como a do quarto individual está acima da sensação de conforto 

térmico dos seus usuários. A circulação do ar é insuficiente devido à pequena área de 

aberturas voltadas para o pátio da instituição e ao reduzido número de ventiladores. 

 O usuário do quarto individual do pavilhão reclama do tamanho do quarto, fala 

que é minúsculo e que não comporta mais de uma pessoa, “É o único defeito que tem, 

se entrar mais uma pessoa tem que sair fora” (Idoso). Ele diz que utiliza cadeiras para 

apoiar algumas roupas, pois o seu armário atual não cabe quase nada dentro “O 

armário é pequenininho, não cabe nada, não cabe nem pensamento dentro” (Idoso). 

Em relação à cama, ele diz que no momento não precisa de cama com grades, mas 

que um dia pode precisar “Pode acontecer, né? Mas por enquanto pra mim não tem 

necessidade... Se vai colocar pra todo mundo, porque vai ser diferente pra mim, vai ter 

que colocar pra mim também” (Idoso). 

 

5.3.3. Projeto – Pavilhão da Ala São José 

 

Da mesa forma do projeto da Ala Santa Luísa de Marilac, o projeto da ala São 

José não sofreu grandes mudanças estruturais. A análise das atividades dos seus 
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usuários e a observância das normas e legislações, presentes nos Apêndices III, IV e 

V, formaram a base para a concepção do projeto, que foi validado em uma sessão 

coletiva, pelos funcionários e idosos da ala São José. 

A Planta de Reforma (Figura 88), mostra em vermelho as paredes que seriam 

demolidas e em azul as paredes que seriam construídas. Todas as aberturas seriam 

ampliadas e instaladas janelas de correr em alumínio. 

 

 

Figura 88 – Planta baixa de reforma (situação proposta) – Pavilhão da Ala São José 

 

 Ao invés de dois banheiros individuais, foi projetado um banheiro coletivo com 

uma área consideravelmente maior, de 11,88 m2 (3,30 m x 3,60 m), considerado com a 

área anterior de 5,54 m2 (WC01: 3,20 m2 + WC02: 2,34 m2).  Também foram 

instaladas duas janelas nesse banheiro. O quarto individual foi ampliado de 5,70 m2 

(1,95 m X 2,92 m) para 9,40 m2 (2,61 m X 3,60 m) atendendo ao Decreto N.º 8.553 

(NATAL, 2008) que exige área mínima de 5,00 m2 por dormitório e medida linear 

mínima de 2,50 m2. Foi instalada uma esquadria de alumínio que ampliará a circulação 

do ar. O quarto coletivo foi transformado em dois dormitórios, um com cinco leitos e 

outro com três leitos (Figura 89). Em todas as paredes livres foram instalados 

corrimões, para facilitar a locomoção das pessoas com mobilidade reduzida. 
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Figura 89 - Planta Baixa - Situação Proposta - São José 

 

 A Figura 90 apresenta uma das vistas em perspectiva do Dormitório 01, com 

ventiladores, luminárias e campainha de alarmes individuais, além de guarda-roupas e 

cômodas. 

 

 

Figura 90 - Perspectiva 01 (Situação Proposta): Dormitório 01 - São José 

 

 A Perspectiva 02 do Dormitório 01 (Figura 91) mostra uma estação (em azul) 

para os cuidadores. Uma das paredes que divide os dormitórios foi projetada com uma 

grande área de vidro que facilita a visualização do Dormitório 02 pelos cuidadores 

mesmo estando sentados na estação, que fica no Dormitório 01. 
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Figura 91 - Perspectiva 02 (Situação Proposta): Dormitório 01 - São José 

 

 O Dormitório 02 (Figura 92) também possui campainhas de alarme, luminárias 

e ventiladores individuais para três idosos. Foi indicada a compra de uma TV para 

esse setor e a instalação de uma luz de vigília no vão de acesso. 

 

 

Figura 92 - Perspectiva (Situação Proposta): Dormitório 02 - São José 

 

 A Tabela 24 resume a situação atual dos problemas encontrados no Pavilhão 

da ala São José, os impactos desses problemas, as oportunidades de melhoria e o 

enquadramento normativo de cada item. 
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Tabela 24 - Matriz de recomendações ergonômicas – Dormitório Coletivo – São José 

 

 

 O quarto individual projetado agora com a área de 9,40 m2, conta com uma 

janela de correr em alumínio, com grades, uma porta com 0,90 m de largura e 2,10 m 

de altura, luz de vigília e um móvel projetado para apoiar a TV com duas portas e duas 

gavetas (Figura 93). 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Largura  e altura da porta 

inferior ao exigido

Dificuldade de acesso , 

principalmente por obesos e 

cadeirante

Ampliar largura e altura da 

porta

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, 

s/d; NATAL, 2004; 

NATAL, 2008

Porta sem forra arredondada Risco de arranhões
Arredondar as forras das 

portas
NATAL, 2008

Porta sem luz de vigília na 

guarnição superior

Dificuldade para localizar as portas 

durante à noite e em caso de 

emergência

Instalar luz de vigília sobre as 

portas

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d

Porta em cor não 

contrastante com a parede

Dificuldade para localizar a porta 

por pessoas com baixa visão

Pintar a porta de uma cor 

contrastante com a parede

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, s/d

Maçaneta da porta está 

muito alta

Dificuldade de acesso de 

cadeirantes
Baixar a altura da maçaneta NBR 9050

Janelas sem corrimão 

suplementar

 Impossibilidade de alguns 

usuários  ficarem de pé próximo à 

janela

Instalar corrimão suplementar 

à janela
BRASIL/MPAS, s/d

Aberturas voltadas para o 

pátio menores que 1/6 da 

área dos dormitórios

Baixa circulação do ar e iluminação 

natural

Ampliação das aberturas das 

janelas e portas
NATAL, 2004

Mais de 6 leitos por 

dormitório

Dificuldade dos cuidadores 

observarem todos os idosos

Diminuir o número de leitos 

para 6 por dormitório
NATAL, 2008

Mobiliários e equipamentos 

com quinas vivas
Risco de cortes e acidentes

Arredondar ou trocar os 

mobiliários e equipamentos 

com quinas vivas 

NR 17

Campainha de alarme 

apenas em algumas camas

Idosos podem ficar sem 

comunicação quando necessitar 

de ajuda

Instalar campainha de alarme 

na cabeceira de todas as 

camas

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2008

Camas com distância paralela 

e fronteiriça inferior à 

exigida e camas encostadas à 

parede

Circulação comprometida; 

aumento do risco de 

contaminação

Ampliar a distância entre as 

camas e desencostá-las das 

paredes

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2008

Camas despadronizadas e 

sem grades
Risco de acidentes

Comprar camas com altura 

padronizada e com grades 

retráteis

Baixa circulação do ar
Temperatura acima do nível de 

conforto

Ampliar aberturas das janelas 

e abrir  novas passagens de ar 

na parede oposta

DORMITÓRIO COLETIVO
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Figura 93 - Perspectiva 01 (Situação Proposta): Quarto Individual - São José 

 

Assim como os idosos dos dormitórios, este quarto deverá ter uma cama com 

grades, um ventilador, uma luminária de cabeceira da cama e campainha de alarme 

(Figura 94). 

 

 

 

Figura 94 - Perspectiva 02 (Situação Proposta): Quarto Individual - São José 

 

 A matriz seguinte (Tabela 25) mostra a situação dos problemas encontrados no 

quarto individual, com seus respectivos impactos e sugere melhorias. 
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Tabela 25 - Matriz de recomendações ergonômicas – Quarto Individual – São José 

 

 

 O banheiro agora projetado é coletivo, possuindo dois boxes de sanitários 

adaptados (Figura 95) e dois boxes de chuveiros adaptados, com barras de apoio, 

campainhas de alarme e portas sanfonadas, um banco de vestiário, dois lavatórios 

com barras de apoio e duas janelas. 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Ausência de janelas

Baixa circulação do ar, 

temperatura acima do nível de 

conforto

Instalar janela NATAL, 2004

Porta com travamento por 

cadeado, sem maçaneta, 

sem forra

Dificuldade na abertura, risco de 

acidentes

Instalar porta com forras e 

maçaneta do tipo alavanca na 

altura indicada pela norma

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL, s/d

Porta em cor não 

contrastante com a parede

Dificuldade para localizar a porta 

por pessoas com baixa visão

Pintar a porta de uma cor 

contrastante com a parede

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, s/d

Largura linear mínima 

inferior a 2,5 m

Dificuldade de circulação no 

ambiente; Risco de acidentes e 

colisões

Ampliar a área do quarto NATAL, 2008

Mobiliários e equipamentos 

com quinas vivas
Risco de cortes e acidentes

Arredondar ou trocar os 

mobiliários e equipamentos 

com quinas vivas 

NR 17

Ausência de campainha de 

alarme

Idoso pode ficar sem comunicação 

quando necessitar de ajuda

Instalar campainha de alarme 

na cabeceira da cama

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2008

Baixa circulação do ar
Temperatura acima do nível de 

conforto

Ampliar aberturas das janelas 

e abrir  novas passagens de ar 

na parede oposta

NR 17

Quarto pequeno

Dificuldade de circulação no 

ambiente; Risco de acidentes e 

colisões

Ampliar a área do quarto NATAL, 2008

Guarda-roupa pequeno para 

a quantidade de roupas do 

idoso

Roupas largadas no quarto e 

apoiadas em locais inadequados

Ampliar o tamanho do guarda-

roupa; Comprar cabides
NR 24

Cama sem grades Risco de acidentes
Comprar cama com grades 

retráteis

QUARTO INDIVIDUAL



144 
 

 

Figura 95 - Perspectiva 01 (Situação Proposta): WC Idosos - São José 

  

Indica-se a instalação de duchas e bancos articuláveis de alumínio nos boxes 

dos chuveiros, além de cabides nas proximidades e apoio para sabonete e xampu. O 

lavatório deve possuir espelho com uma iluminação eficiente e deve ser suspenso 

para facilitar a aproximação de cadeirantes. A porta tem 0,90 m de largura e 2,10 m de 

altura, um puxador horizontal, deve ser revestida até 0,40 m a partir do piso por um 

material que dificulte a degradação e deve possuir luz de vigília sobre a porta. 

 

 

Figura 96 - Perspectiva 02 (Situação Proposta): WC Idosos - São José 
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A matriz de recomendações ergonômicas do banheiro, apresentada nas 

Tabelas 26 e 27, segue as mesmas características das anteriores.  

 
Tabela 26 - Matriz de recomendações ergonômicas – Banheiros – São José (Parte 01 de 02) 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Banheiros com área inferior 

a 3,6 m2

Dificuldade de circulação; Risco de 

acidentes

Ampliar área e circulação do 

banheiro
ANVISA, 2004

Rampa no acesso dos 

banheiros

Dificuldade de algumas pessoas 

acessarem os banheiros; Risco de 

acidentes

Nivelar o piso ou suavizar a 

inclinação da rampa
NBR 9050

Largura  e altura da porta 

inferior ao exigido

Dificuldade de acesso , 

principalmente por obesos e 

cadeirante

Ampliar largura e altura da 

porta

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, 

s/d; NATAL, 2004; 

NATAL, 2008

Porta sem luz de vigília na 

guarnição superior

Dificuldade para localizar as portas 

durante à noite e em caso de 

emergência

Instalar luz de vigília sobre as 

portas

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d

Sem puxador horizontal 

associado à maçaneta

Dificuldade dos cadeirantes 

abrirem e fecharem a porta
Instalar puxador horizontal NBR 9050

Porta do WC 01 sem forra 

arredonda
Risco de arranhões

Arredondar as forras das 

portas
NATAL, 2008

Porta do WC 01 com vão da 

maçaneta ao lado inferior a 

porta menor que 6 cm

Risco de acidentes ao abrir ou 

fechar a porta

Instalar maçaneta com vão ao 

lado  da porta superior a 6 cm
ANVISA, 2004

Porta WC 02 sem maçaneta
Risco de acidentes ao abrir ou 

fechar a porta

Instalar maçaneta, com 

puxador tipo alavanca

NBR 9050; 

BRASIL/MPAS, s/d

Ausência de sinalização de 

emergência

Idosas precisando de ajuda, mas 

sem comunicação

Instalar campainha em todos 

os boxes dos sanitários e 

chuveiros

NBR 9050

Barras em cor não 

contrastante com a parede

Dificuldade para localizar as barras 

por pessoas com baixa visão

Pintar as barras de uma cor 

contrastante com a parede

NBR 9050;  

BRASIL/MPAS, s/d

Ausência de banco de 

vestiário

Dificuldade dos idosos trocarem 

de roupa, calçarem um sapato

Construir um banco de 

vestiário
NBR 9050

Ausência de janelas
Baixa circulação do ar; Dificuldade 

de dissipação dos odores
Construir janelas NATAL, 2004

Piso não é antiderrapante Risco de acidentes

Instalar um piso 

antiderrapante, regular, de 

fácil limpeza e conservação

NBR 9050; ANVISA, 

2004; BRASIL/MPAS, 

s/d; NATAL, 2008

Sóculo com quina viva e 

projeção superior a 5 cm

Risco de acidentes; Dificuldade de 

acesso por cadeirantes

Reparar o sóculo, de acordo 

com a NBR 9050
NBR 9050

Bacias sanitárias sem barras 

frontais

Dificuldade no uso por pessoas 

com mobilidade reduzida

Instalar barras frontais aos 

vasos sanitários
NBR 9050

Comprimento e altura das 

barras laterais inferior ao 

exigido

Dificuldade no uso das barras por 

usuários com mobilidade reduzida

Normatizar as barras de 

acordo com a NBR 9050
NBR 9050

BANHEIROS - Parte 01 de 02
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Tabela 27 - Matriz de recomendações ergonômicas – Banheiros – São José (Parte 02 de 02) 

 

  

Alguns problemas organizacionais da ala São José foram identificados por 

meio de ações conversacionais com os idosos e funcionários do setor e também pela 

análise da atividade. A situação dos problemas, os impactos e as oportunidades de 

melhoria são apresentados na matriz seguinte (Tabela 28). 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Registros dos chuveiro e 

lavatórios não são do tipo 

alavanca

Dificuldade no uso do registro, 

principalmente quando o usuário 

estiver com a mão ensaboada

Instalar registro tipo alavanca NBR 9050

Boxes dos chuveiros com 

barras verticais e horizontais 

numa altura superior a 

indicada

Dificuldade no uso das barras por 

usuários com mobilidade reduzida

Normatizar as barras de 

acordo com a NBR 9050
NBR 9050

Altura do registro do 

chuveiro acima do indicado

Dificuldade de alcance de 

cadeirantes

Baixar a altura do registro do 

chuveiro
NBR 9050

Ausência de ducha no boxe 

do chuveiro

Cuidadores se molham ao 

auxiliarem o banho das idosas

Instalar ducha no boxe do 

chuveiro
NBR 9050

Ausência de cabides
Não há lugar para pendurar a 

toalha
Instalar cabides NBR 9050

Altura livre inferior e a área 

de aproximação do lavatório 

está inferior a mínima 

exigida

Impossibilita o alcance de 

cadeirante

Suspender o lavatório, 

eliminando qualquer tipo de 

apoio inferior existente

NBR 9050

Ausência de barras de apoio 

instaladas junto ao lavatório

Dificulta o do lavatório por 

cadeirantes e por pessoas com 

mobilidade reduzida

Instalar barras de apoio junto 

ao lavatório
NBR 9050

Ausência de um apoio 

adequado para a toalha

Idosos apóiam a toalha  no cobogó 

do banheiro

Instalar cabide para as tolhas 

próximo aos boxes dos 

chuveiros

NBR 9050

Ausência de um apoio 

adequado para o sabonete

Idosos apóiam o sabonete  no 

cobogó do banheiro

Instalar apoio para o 

sabonete, dentro do boxe do 

chuveiro

NBR 9050

Alguns idosos não tem 

saboneteira

Necessidade de usar um sabonete 

comum a todos

Comprar saboneteiras para 

todos os idosos

Chuveiros com a resistência 

quebrada

Falta de água quente nos 

banheiros
Consertar a resistência

Ausência de papeleiras Falta de papel para higienização
Instalar papeleiras em todos 

os boxes das bacias sanitárias
NBR 9050

Ausência de espelhos
Dificuldade para os idosos 

fazerem a babar e se pentearem

Instalar espelhos nos 

banheiros
NBR 9050

Iluminação inadequada
Risco de acidentes e desconforto 

visual

Ampliar iluminação dos 

banheiros

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2008

Falta de papel toalha nos 

lavatórios

Problemas na higienização dos 

idosos

Comprar e distribuir papel 

toalha em todos os banheiros 

da ala

BANHEIROS - Parte 02 de 02
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Tabela 28 - Matriz de recomendações ergonômicas – Problemas Organizacionais – São José 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação Impactos Oportunidades de melhoria
Enquadramento 

Normativo e Legal

Poucos cuidadores na 

instituição

Idosos sem cuidados devidos 

(observação, banho, alimentação)

Aumentar o número de 

cuidadores na instituição
NATAL, 2008

Cuidadores prestando 

serviços de ASG

Idosos sem cuidados devidos 

(observação, banho, alimentação)

Contratar ASG para realizar os 

serviços de manutenção e 

limpeza das alas

NATAL, 2008

Salário dos funcionários 

atrasado

Baixo rendimento dos 

funcionários,  faltas não 

justificadas

Pagar os salários atrasados e 

procurar não atrasar mais

Algumas vezes durante o dia 

falta um cuidador em outra 

ala e a diretoria solicita um 

deste setor

Idosos sem cuidados devidos 

(observação, banho, alimentação)

Aumentar o número de 

cuidadores na instituição; 

Planejar soluções em caso de 

falta de funcionários

NATAL, 2008

Algumas vezes no período 

noturno não fica nenhum 

cuidador na ala 

Idosos sem cuidados devidos 

(observação, banho, alimentação)

Aumentar o número de 

cuidadores na instituição; 

Planejar soluções em caso de 

falta de funcionários

NATAL, 2008

Alguns locais sem lâmpadas Risco de acidentes
Iluminar todos os caminhos e 

locais escuros

ANVISA, 2004; 

BRASIL/MPAS, s/d; 

NATAL, 2008

Pilares com texturas que 

arranham os idosos

Risco de acidentes com os idosos; 

arranhões
Remover texturas dos pilares

Barras de apoio enferrujadas 

e com a pintura descascando

Risco de acidentes com os idosos; 

cortes

Alarme das campainhas 

acionados apenas na 

enfermaria

Idosos sem cuidados devidos 

(observação)

Alarme acionado à vista dos 

cuidadores da ala

PROBLEMAS ORGANIZACIONAIS
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CAPÍTULO 6 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este capítulo apresenta os limites da pesquisa, as discussões finais e sugere 

possíveis trabalhos futuros que podem tomar este trabalho como base. 

Ao final desta pesquisa, espera-se que os idosos residentes da Instituição de 

Longa Permanência para Idosos escolhida para o estudo de caso sejam devidamente 

caracterizados, assim como as atividades que estes idosos realizam.  

Considerando os objetivos deste estudo, almeja-se que as dificuldades de 

acessibilidade encontrados por meio da pesquisa possam ser resolvidas com a 

implementação do projeto apresentado.  

A assertiva 1 foi confirmada, visto que as ILPIs de Natal-RN não atendem 

muitos dos itens exigidos pela NBR-9050 (ABNT, 2004), pelo documento criado pela 

Previdência Social sobre os “Padrões mínimos de financiamento de serviços e 

programas de atenção à pessoa idosa” (BRASIL/MPAS, s/d) e pelo “Regulamento 

técnico para o funcionamento das instituições residenciais sob sistema participativo e 

de longa permanência para idosos” da ANVISA (ANVISA, 2004). Os modelos dos 

ambientes construídos dessas ILPIs interferem diretamente na segurança dos idosos 

residentes, contribuindo para a ocorrência de acidentes.  

A assertiva 2 e 3 também foram confirmadas, pois muitos relatos de acidentes 

no Instituto Cristo Rei apontam como causas problemas relacionados aos critérios de 

acessibilidade. Em alguns casos, esses acidentes levam o idoso a óbito, influenciando 

no tempo de permanência na instituição. 

Essas intervenções têm a finalidade de, através da melhoria da acessibilidade 

dos idosos residentes, facilitar a realização das suas atividades, ampliando, sua 

autonomia e melhorando sua segurança, sejam eles deficientes (motores, visuais, 

auditivos e mentais) ou não. 

Ações para a melhoria da qualidade de vida dos idosos abrigados nas ILPIs 

devem ser programadas, para que se diminua o número de acidentes nessas 

instituições, além de permitir que os usuários tenham maior autonomia, resultando em 

um envelhecimento mais saudável e ativo. 

Com o crescente aumento das ILPIs de natureza privada, os empreendedores 

deveriam visualizar a acessibilidade nessas instituições como um diferencial de 

mercado e não apenas como uma exigência legal. 
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Mesmo o Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) afirmando que é obrigação do 

Estado garantir um envelhecimento saudável e em condições de dignidade, que o 

idoso tem direito à 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, não existe nenhuma ILPI pública na cidade de Natal-RN. 

Espera-se que o poder público possa ser mais presente nesse aspecto, construindo 

instituições capazes de suprir as necessidades e limitações dos idosos e atender toda 

a demanda existente. 

O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) também afirma que as instituições que 

abrigarem idosos são obrigadas a manter padrões de habitação compatíveis com as 

necessidades deles. A análise das atividades dos idosos institucionalizados mostrou 

que os padrões atuais da ILPI do estudo de caso não são compatíveis com as 

necessidades da sua população. 

É importante a inserção da acessibilidade como disciplina de estudo, nas 

universidades e institutos brasileiros, em todos os cursos que trabalhem com projeto e 

concepção, sejam estes técnicos ou superiores, visto que a acessibilidade é uma 

exigência legal e atualmente não está presente na grande curricular na maioria desses 

cursos. 

Viu-se a importância da AET nesta pesquisa, pois mesmo com a utilização de 

normas e legislações que tratam sobre acessibilidade, ergonomia, saúde, segurança e 

ILPIs, não seria possível chegar aos resultados apresentados sem a análise das 

atividades da população idosa do ICR. 

Todo o processo de construção social realizado durante o estudo de caso 

tornou possível conhecer a rotina da população em foco e entender profundamente as 

atividades desenvolvidas pelos idosos, com o auxílio ou não dos profissionais da 

instituição, dentro do Instituto Cristo Rei. 

Apenas o conhecimento em design de interiores e a utilização das normas e 

legislações que foram tomadas como base no desenvolvimento desta pesquisa não 

tornaria possível o desenvolvimento da proposta como foi apresentada. A ergonomia 

da atividade com a vivência diária junto aos idosos e os profissionais da ILPI foi 

providencial para se chegar à proposta adequada. 

Uma proposta de projeto baseada apenas em normas e legislações não dão 

conta das necessidades e limitações dos seus usuários. Cada situação terá suas 

particularidades e as características individuais da população, conhecidas por meio da 
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ergonomia, é o que possibilita um projeto adequado visando à atividade real de 

trabalho.    

Uma das grandes dificuldades enfrentadas durante a pesquisa foi encarar uma 

realidade que de fora é aparentemente triste, a vida do idoso institucionalizado. No 

entanto, essa dificuldade se modificou completamente com o decorrer da pesquisa, e 

mudou a forma deste pesquisador ver essa realidade. A alegria e a forma como todos 

os idosos aceitavam e recebiam a pesquisa foram determinantes para se chegar aos 

resultados esperados. 

Outro problema decorreu-se com o tempo que muitas ILPIs levavam para 

liberar a pesquisa, algumas foram necessárias semanas e uma delas não permitiu a 

realização. 

Como recomendações propostas para a realização de trabalhos futuros estão: 

 Estudo de caso em outras ILPIs de Natal-RN, com a aplicação do método da 

AET, focado na análise das atividades dos idosos residentes; 

 Análise das atividades dos idosos em outras alas ou setores do ICR; 

 AET focada no trabalho dos cuidadores de idosos residentes em ILPIs; 

 Propor um documento que normatize a acessibilidade nas ILPIs brasileiras. 
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APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO (QUESTIONÁRIO) UTILIZADO NA ANÁLISE GLOBAL DAS ILPIS DE NATAL-RN 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
 

Instrumento de Pesquisa das ILPIs da Cidade de Natal-RN 
 

Pesquisador Responsável: 
Data:        /        / 

Hora: 

Interlocutor: 

Telefone: (       )              - E-mail: 

1. INFORMAÇÕES GERAIS DA ILPI 

Nome da Instituição: 

Endereço: 

Porte: □ Porte I – 0 a 20 idosos; 
            □ Porte II – 21 a 40 idosos; 
            □ Porte III – 41 a 60 idosos; 
            □ Porte IV – Acima de 61 
idosos; 

Telefone: (       )              - 

E-mail: 

Data de criação:         /         /             

Tipo:        □ Filantrópica              □ Privada 

1.1. Fonte de arrecadação:    

Fonte De quem? Todos colaboram da mesma 
forma? 

□ Doações        

□ Verba Pública   

□ Taxa do idoso    

□ Outra    

2. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

2.1. Profissionais de Saúde 

Ocupação Quantidade Carga Horária  Vínculo Empregatício 

Médico   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Enfermeira   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Téc. Enfermagem   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Fisioterapeuta   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Nutricionista   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Odontólogo   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Farmacêutico   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Fonaudiólogo   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Cuidador   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Educador Físico   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Psicólogo*   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Terapeuta Ocup.*   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

2.2.  Servidores Gerais 

Ocupação Quantidade Carga Horária Vínculo Empregatício 

Diretor   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

a. Nome: 

b. Nome: 

Coordenador   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

a. Nome: 

b. Nome: 

Secretária   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 
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Nome: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Ocupação Quantidade Carga Horária Vínculo Empregatício 

Responsável 
Técnico (ANVISA) 

  
□ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Nome:  

Assistente Social   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Limpeza   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Cozinheiro   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Ajudante de 
cozinheiro 

  
□ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Cabeleireiro   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Porteiro   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Segurança   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

Motorista   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

   □ Empregado   □ Voluntário   □ Terceirizado 

3. IDOSOS 

Número de 
idosos 

Sexo 

Masculino Feminino 

   

Independentes Dependentes Independentes Dependentes 

    

Todos os idosos possuem prontuários atualizados?         □ Sim          □ Não 

Quantos idosos morreram no último ano? Masculino: Feminino: 

Tipo de Moradia 

Fixa Temporária 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

    

Deficiências 

 Motora Visual Auditiva Mental 

Masculino     

Feminino      

Enfermidades Acidentes 

Tipo 
 Quantidade 

Tipo Causa 
 Quantidade 

Masculino  Feminino M  F 

Hipertensão   Queda    

Diabetes   Queimadura    

Alzheimer   Choque 
elétrico 

   

   Corte    

   Picada    

       

       

4. AMBIENTES 

Área da ILPI (m2): 

4.1. Administrativo 

Ambiente Sim  Não Observações 

Recepção    

Secretaria    

Diretoria    

Sala de reuniões    
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Financeiro    

Depósito    

Almoxarifado    

Telemarketing     

4.2. Convivência 

Ambiente Sim Não Observações 

Sala de 
convivência 

   

Sala de visita    

Sala para 
atividades 
individuais* 

    

4.3. Saúde 

Ambiente Sim Não Observações 

Fisioterapia    

Odontologia    

Farmácia    

Enfermaria    

Espaço 
Terapêutico 

   

UTI     

4.4. Serviços 

Ambiente Sim Não Observações 

Assistência Social    

Terapia Ocup.    

Lavanderia    

Cozinha    

Refeitório    

Salão de beleza    

    

4.5. Outros 

Ambiente Sim Não Observações 

Quarto    

Banheiro      

WC Funcionários    

Vestuário    

Necrotério    

Área Verde (com 
caminhos e 
bancos) 

   

     

5. EQUIPAMENTOS 

5.1.  Dormitórios 

Equipamento Sim Não Observações 

Leito   Quantidade: 

Escada de ferro    

Suporte para soro    

Mesa de cabeceira    

Guarda roupa    

Ventilador    

Ar condicionado    

    

5.2. Refeitório / Cozinha 
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Equipamento Sim Não Observações 

Geladeira    

Freezer    

Fogão industrial    

Armário    

Mesa    

5.3. Enfermaria 

Equipamento Sim Não Observações 

Cama hospitalar    

Cadeira ambulatorial    

Cadeira de rodas    

Sofá cama    

Armário de 
medicamento 

   

Aparelho esterel – 
estufa 

   

Arquivo com gavetas    

Maca com rodas    

Geladeira    

5.4. Lavanderia 

Equipamento Sim Não Observações 

Maquina de lavar    

Secadora     

6. ACESSIBILIDADE 

6.1. Localização Sim Não Observações 

Dentro da malha Urbana    

Acesso ao transporte coletivo    

Próximo à rede de saúde    

Próximo ao comércio    

Próximo a hospitais    

Próximo a supermercado     

Próximo a farmácia    

Próximo a padaria    

Próximo a centros culturais    

Próximo a cinema    

6.2. Acesso externo Sim Não Observações 

Duas ou mais portas de acesso, 
sendo uma exclusivamente de 
serviço 

   

6.3. Pisos externos e 
internos 

Sim Não Observações 

Fácil limpeza    

Fácil conservação    

Antiderrapante    

Uniforme    

Dotados de faixa tátil    

Observações Gerais: 
 

6.4. Escadas Sim Não Observações 

Em conformidade com a NBR 
9050   
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6.5. Rampas Sim Não Observações 

Em conformidade com a NBR 
9050   

     

6.6. Circulações 
internas 

Sim Não Observações 

Circulações principais com largura 
mínima de 1,50 m 

  Medida: 

 Circulações secundárias com 
largura mínima de 0,80 m 

  Medida: 

Corrimão em ambos os lados    

Quinas vivas    

Tapetes    

Observações Gerais: 
 

6.7. Portas Sim Não Observações 

Vão igual ou superior a 0,80 m   Medida: 

Cor contrastante em relação à 
parede  

   

Luz de vigília permanente 
sobre a guarnição superior 

   

Portas de uso dos residentes, 
com travamento simples, sem 
uso de trancas ou chaves 

   

6 cm de distância da 
maçaneta ao lado da abertura 
da porta 

  Medida: 

Observações Gerais: 
 

6.8. Janelas Sim Não Observações 

Peitoril de no mínimo 1,00 m   Medida: 

Comando de abertura por 
alavanca 

   

Sistema que impeça o acesso 
de pessoas através dos vãos 
das janelas 

   

Cor contrastante em relação à 
parede 

   

Observações Gerais: 
 

6.9. Ambientes de 
uso coletivo  

Sim Não Observações 

Corrimão junto às paredes    

Corrimão contrastante em 
relação à parede fixada 

   

Observações Gerais: 
 

6.10. Dormitórios Sim Não Observações 

Luz de vigília na cabeceira da 
cama 

   

Alarme na cabeceira da cama    

Distancia paralela de 1,00 m 
entre duas camas 

  Medida: 

Distância fronteiriça de 1,50 m 
entre uma cama e outra 

  Medida: 
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Distância mínima de 0,50 m 
entre uma cama e a parede 

  Medida: 

Altura da cama entre 0,46 e 
0,51 m 

  Medida: 

Corrimão junto às paredes    

Corrimão contrastante em 
relação à parede fixado 

   

Observações Gerais: 
 

6.11. Cozinha e demais 
áreas de apoio 

Sim Não Observações 

Dotados de luz de vigília    

Detectores de escape de gás 
com alarme 

   

Espaço de circulação de 0,90 
m entre mobiliário e paredes 

   

Iluminação intensa e eficaz    

Lixeira externa à edificação 
para armazenamento de 
resíduos até o momento da 
coleta 

   

Corrimão junto às paredes    

Corrimão contrastante em 
relação à parede fixado 

   

Observações Gerais: 
 

6.12. Banheiros de 
residentes 

Sim Não Observações 

Um vaso sanitário para cada 6 
usuários 

   

Campainha de alarme    

Luz de vigília sobre a porta, 
externa e internamente 

   

Iluminação intensa e eficaz    

SEM revestimentos que 
produzam brilhos e reflexos 

   

Boxe para vaso sanitário e 
chuveiro com largura mínima de 
0,80 m 

  Medida: 

SEM desnível em forma de 
degrau nos chuveiros 

   

Vãos livres de 0,20 m na parte 
inferior das portas dos 
compartimentos internos dos 
sanitários coletivos 

  Medida: 

SEM cortina plástica, porta de 
acrílico ou vidro para o 
fechamento do boxe do 
chuveiro 

   

Barras de apoio com cores 
contrastantes com a parede 

   

Área de transferência para 
bacia sanitária igual ou superior 
a 0,80 x 1,20 m 

  Medida: 
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Área de manobra (externa ao 
banheiro) igual ou superior a 
1,50 x 1,20 m 

  Medida: 

Observações Gerais: 
 

7. Possibilidade de estudo 

Existe a possibilidade de um estudo mais detalhado?                 □ Sim             □ Não 

Observações: 
 
 

 
 
 
 

Natal-RN, 2011 
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APÊNDICE 2 – AVALIAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS DA ILPI SOBRE QUAIS ALAS POSSUEM OS MAIORES 

PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) 
 

AVALIAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS DA ILPI SOBRE QUAIS ALAS POSSUEM OS MAIORES PROBLEMAS DE ACESSIBILIDADE 
Pesquisador Responsável: Data:         /        / 

Nº 
Pesquisador Auxiliar: Hora: 

INFORMAÇÕES PESSOAIS DO FUNCIONÁRIO 

Nome: 

Função: Tempo na ILPI: 

Ala em que trabalha: 

ACESSIBILIDADE 

Ala MASCULINA com maiores problemas de acessibilidade: 

Quais são os problemas de acessibilidade? 
 
 
 
 
 

Ala FEMININA com maiores problemas de acessibilidade: 

Quais são os problemas de acessibilidade? 
 
 
 
 
 

ACIDENTES 

Descrição Causa(s) Onde 
Quando 

Data - Hora 
Consequências 

(materiais e humana) 
Medidas de 

melhoria 

 
 
 
 
 
 

     

Observações 
 
 
 

Descrição Causa(s) Onde 
Quando 

Data - Hora 
Consequências 

(materiais e humana) 
Medidas de 

melhoria 

    
 
 
 
 
 

  

Observações 
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APÊNDICE 3 – CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS ALAS/QUARTOS DOS IDOSOS 

RESIDENTES EM ILPI 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
  

CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DAS ALAS/QUARTOS DOS IDOSOS RESIDENTES EM ILPI 

Bases Normativas 
e Legais: 

❶ Norma Brasileira de Acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2004) 

❷ Regulamento Técnico para o Funcionamento das Instituições Residenciais Sob 
Sistema Participativo e de Longa Permanência para Idosos (ANVISA, 2004). 

❸ Padrões Mínimos de Financiamento de Serviços e Programas de Atenção à Pessoa 
Idosa (BRASIL/MPAS. s/d) 

❹ Código de Obras do Município de Natal (NATAL, 2004) 

❺ Decreto Nº. 8.553 (NATAL, 2008) 

Pesquisador Responsável: Data:         /        / 

Pesquisador Auxiliar Hora: 

SOBRE A ILPI 

Nome: 

Endereço: 

E-mail: Telefone: (        )                 - 

Ala / Quarto: _____________________________/______________________________ 
Utilização: (   ) Masculino – (   ) Feminino -  (   ) Misto 

Número de idosos:  Número de leitos:  

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA ALA/QUARTO 

Comprimento (m):  Largura (m):  Pé-direito (m):  

Dimensões Porta 1 Porta 2 Vão 1 Vão 2 Janela 1 Janela 2 Janela 3 Janela 4 

Largura (m):         

Altura (m):         

Peitoril (m):      

Croqui (se necessário, acrescentar informações no verso): 
 

Equipamento / 
Mobiliário 

Quant. 

  

  

  

  

  

  

ALTURA DAS CAMAS É indicada a altura da cama entre 0,46 e 0,51 m ❸ 

 Cama 01 Cama 02 Cama 03 Cama 04 Cama 05 Cama 06 Cama 07 

h (m)        

 Cama 08 Cama 09 Cama 10 Cama 11 Cama 12 Cama 13 Cama 14 

h (m)        

 Cama 15 Cama 16 Cama 17 Cama 18 Cama 19 Cama 20 Cama 21 

h (m)        

ACESSO SIM NÃO NA Observações 

Acesso plano? 
Obs.: se não, preencher abaixo escada e/ou rampa 
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ESCADA SIM NÃO NA Observações 

Espelho vazado ❶     

Bocel avançando no máximo 1,5 cm ❶    Medida: 

Espelhos com altura 0,16 m e 0,18 m ❶ 
Obs.: degraus isolados pode ter espelho com altura 
mínima de 0,15 m 

   
Medida: 

Piso com dimensão entre 0,28 me 0,32 m ❶    Medida: 

Primeiro e último espelho em cor contrastante 
com o piso ❷ ❸ 

    

Primeiro e último espelho com luz de vigília ❷ ❸     

Possui corrimão     

Corrimão em cor contrastante com a parede ❷     

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 
m) ❶ 

   
Medida: 

RAMPA SIM NÃO NA Observações 

Possui corrimão     

Corrimão em cor contrastante com a parede ❷ 
❸ 

    

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 
m) ❶ 

   Medida: 

Inclinação adequada (1:12) ❶    Medida: 

Largura de 1,20 m ❶     Medida: 

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm 
❶  
Obs.: quando não houver parede 

   
Medida: 

PORTA (S) SIM NÃO NA Observações 

Existe porta     

Permanece sempre aberta     

Travamento simples sem uso de tranca ou chave 
❷ 

    

A maçaneta é do tipo alavanca ❶ ❸     

Altura da maçaneta entre 0,90 m e 1,10 m ❶    Medida: 

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m ❶ ❷ ❸ 
❹ ❺ 

   Medida: 

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m ❶    Medida: 

Soleiras com cantos arredondados ❺     

Cor contrastante em relação à parede ❶ ❷ ❸     

Luz de vigília permanente (iluminação) na 
guarnição superior ❷ ❸ 

    

JANELA(S) SIM NÃO NA Observações 

Abertura tipo alavanca ❶ ❷     

Corrimão suplementar com 0,90 m de altura ❸    Medida: 

Peitoril mínimo de 1,00 m ❷    Medida: 

Sistema que impeça o acesso de pessoas ❷     

PISO SIM NÃO NA Observações 

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) ❷ ❸ 
❺ 

    

Antiderrapante ❶ ❷ ❸ ❺     

Impermeável ❶ ❺     

Fácil higienização ❷ ❺      
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DORMITÓRIO SIM NÃO NA Observações 

Máximo de 6 leitos por dormitório    Quantidade: 

Medida linear mínima do dormitório de 2,5 m ❺    Medida: 

Área mínima para dormitório de 5 m2 por leito❺    Medida: 

Iluminação adequada que proporcione segurança 
e conforto ❷ ❸ ❺ 

    

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m 
❶ 

   
Medida: 

Tapete(s)     

Capacho(s) embutidos no piso com desnível 
máximo de 5 mm ❶ 

   
Medida: 

Quina(s) viva(s)     

Campainha de alarme na cabeceira da cama ❷ 
❸ ❺ 

    

Distância paralela mínima de 1,00 m entre duas 
camas ❷ ❸ 

   Medida: 

Distância fronteiriça mínima de 1,50 m entre duas 
camas ❷ ❸ 

   Medida: 

Distância mínima de 0,50 m entre uma cama e a 
parede ❸ ❺ 

   Medida: 

Corrimão junto às paredes ❸     

Corrimão contrastante em relação à parede ❸     

INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SIM NÃO NA Observações 

Abertura direta da edificação voltada para 
logradouro, pátio ou recuo ❹ 

    

Abertura voltada ao exterior igual ou maior a 1/6 
da área do compartimento ❹ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

APÊNDICE 4 – CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS REFEITÓRIOS DOS IDOSOS 

RESIDENTES EM ILPI 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 
  

CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS REFEITÓRIOS DOS IDOSOS RESIDENTES EM ILPI 

Bases Normativas e 
Legais: 

❶ Norma Brasileira de Acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2004) 

❷ Regulamento Técnico para o Funcionamento das Instituições Residenciais Sob 
Sistema Participativo e de Longa Permanência para Idosos (ANVISA, 2004). 

❸ Padrões Mínimos de Financiamento de Serviços e Programas de Atenção à Pessoa 
Idosa (BRASIL/MPAS. s/d) 

❹ Código de Obras do Município de Natal (NATAL, 2004) 

❺ Decreto Nº. 8.553 (NATAL, 2008) 

Pesquisador Responsável: Data:         /        / 

Pesquisador Auxiliar Hora: 

SOBRE A ILPI 

Nome: 

Endereço: 

E-mail: Telefone: (        )                 - 

Refeitório anexo a Ala: _____________________________________________________ 
Utilização: (   ) Masculino – (   ) Feminino -  (   ) Misto 

Número de idosos na 
ala: 

 Capacidade máxima de 
pessoas no refeitório: 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO REFEITÓRIO 

Comprimento (m):  Largura (m):  Pé-direito (m):  
Dimensões Porta 1 Porta 2 Vão 1 Vão 2 Janela 1 Janela 2 Janela 3 Janela 4 
Largura (m):         
Altura (m):         

Peitoril (m):      

Croqui (se necessário, acrescentar informações no verso): 
 

Equipamento / 
Mobiliário 

Quant. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ALTURA DAS MESAS 
 Mesa Tipo 01 Mesa Tipo 02 Mesa Tipo 03 Mesa Tipo 04 Mesa Tipo 05 

h (m)      

ALTURA DAS CADEIRAS DO REFEITÓRIO É indicada a altura dos assentos entre 0,42 e 0,46 m ❸ 
 Cadeira Tipo 01 Cadeira Tipo 02 Cadeira Tipo 03 Cadeira Tipo 04 Cadeira Tipo 05 

h (m)      
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ACESSO SIM NÃO NA Observações 

Acesso plano? 
Obs.: se não, preencher abaixo escada e/ou rampa 

    

ESCADA SIM NÃO NA Observações 

Espelho vazado ❶     

Bocel avançando no máximo 1,5 cm ❶    Medida: 

Espelhos com altura 0,16 m e 0,18 m ❶ 
Obs.: degraus isolados pode ter espelho com altura 
mínima de 0,15 m 

   
Medida: 

Piso com dimensão entre 0,28 me 0,32 m ❶    Medida: 

Primeiro e último espelho em cor contrastante com o 
piso ❷ ❸ 

    

Primeiro e último espelho com luz de vigília ❷ ❸     

Possui corrimão     

Corrimão em cor contrastante com a parede ❷     

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 m) 
❶ 

   
Medida: 

RAMPA SIM NÃO NA Observações 

Possui corrimão     

Corrimão em cor contrastante com a parede ❷ ❸     

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 m) 
❶ 

   Medida: 

Inclinação adequada (1:12) ❶    Medida: 

Largura de 1,20 m ❶     Medida: 

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm ❶  
Obs.: quando não houver parede 

   
Medida: 

PORTA (S) SIM NÃO NA Observações 

Existe porta     

Permanece sempre aberta     

Travamento simples sem uso de tranca ou chave ❷     

A maçaneta é do tipo alavanca ❶ ❸     

Altura da maçaneta entre 0,90 m e 1,10 m ❶    Medida: 

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m ❶ ❷ ❸ ❹ 
❺ 

   Medida: 

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m ❶    Medida: 

Soleiras com cantos arredondados ❺     

Cor contrastante em relação à parede ❶ ❷ ❸     

Luz de vigília permanente (iluminação) na guarnição 
superior ❷ ❸ 

    

JANELA(S) SIM NÃO NA Observações 

Abertura tipo alavanca ❶ ❷     

Corrimão suplementar com 0,90 m de altura ❸    Medida: 

Peitoril mínimo de 1,00 m ❷    Medida: 

Sistema que impeça o acesso de pessoas ❷     

PISO SIM NÃO NA Observações 

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) ❷ ❸ ❺     

Antiderrapante ❶ ❷ ❸ ❺     

Impermeável ❶ ❺     

Fácil higienização ❷ ❺      

REFEITÓRIO SIM NÃO NA Observações 
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Copa/cozinha com no mínimo 16 m2 ❷    Medida: 

Possui despensa ❺     

Dotado de luz de vigília ❷ ❸     

Dotado de campainha de alarme ❷ ❸    Medida: 

Iluminação adequada que proporcione segurança e 
conforto ❷ ❸ ❺ 

    

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m ❶    Medida: 

Tapete(s)     

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 
5 mm ❶ 

   
Medida: 

Quina(s) viva(s)     

Corrimão junto às paredes ❸     

Corrimão contrastante em relação à parede ❸     

Revestimentos que produzam brilhos e reflexos ❸     

INSOLAÇÃO, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO SIM NÃO NA Observações 

Abertura direta da edificação voltada para logradouro, 
pátio ou recuo ❹ 

    

Abertura voltada ao exterior igual ou maior a 1/6 da 
área do compartimento ❹ 
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APÊNDICE 5 – CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS BANHEIROS DOS IDOSOS 

RESIDENTES EM ILPI 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
Fonte: NBR 9050 (ABNT, 2004) 

 
CHECK-LIST PARA AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS BANHEIROS DOS IDOSOS RESIDENTES EM ILPI 

Bases Normativas e 
Legais: 

❶ Norma Brasileira de Acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2004) 

❷ Regulamento Técnico para o Funcionamento das Instituições Residenciais Sob Sistema 
Participativo e de Longa Permanência para Idosos (ANVISA, 2004). 

❸ Padrões Mínimos de Financiamento de Serviços e Programas de Atenção à Pessoa Idosa 
(BRASIL/MPAS. s/d) 

❹ Código de Obras do Município de Natal (NATAL, 2004) 

❺ Decreto Nº. 8.553 (NATAL, 2008) 

Pesquisador Responsável: Data:         /        / 

Pesquisador Auxiliar: Hora: 

SOBRE A ILPI 

Nome: 

Endereço: 

E-mail: Telefone: (        )                 - 

Banheiro: ____de____    Anexo a(s) ala(s):____________________________________________ 
Utilização: (   ) Masculino – (   ) Feminino -  (   ) Misto 

 Bacia sanitária 
comum 

Bacia sanitária 
acessível 

Chuveiro 
comum 

Chuveiro 
acessível 

Lavatório 
comum 

Lavatório 
acessível 

Quantidade       

Mesmo 
padrão? 

(   ) Sim 
(   ) Não  

(   ) Sim 
(   ) Não 

(   ) Sim 
(   ) Não 

(   ) Sim 
(   ) Não 

(   ) Sim 
(   ) Não 

(   ) Sim 
(   ) Não 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO BANHEIRO 

Comprimento (m):  Largura (m):  Pé-direito (m):  

Dimensões Porta 1 Porta 2 Vão 1 Vão 2 Janela 1 Janela 2 Janela 3 Janela 4 Janela 5 

Largura (m):          

Altura (m):          

Peitoril (m):        

Croqui (se necessário, acrescentar informações no verso): 
 
 
 
 
 
 

 NA: Não se aplica 

ACESSO SIM NÃO NA Observações 

Acesso ao banheiro  é plano 
Obs.: se não, preencher abaixo (escada e/ou rampa) 

    

ESCADA     

Espelho vazado ❶     

Bocel avançando no máximo 1,5 cm ❶    Medida: 

Espelhos com altura 0,16 m e 0,18 m ❶ 
Obs.: degraus isolados pode ter espelho com altura 
mínima de 0,15 m 

   
Medida: 

Piso com dimensão entre 0,28 me 0,32 m ❶    Medida: 

Primeiro e último espelho em cor contrastante com o piso     
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❷ ❸ 

Primeiro e último espelho com luz de vigília ❷ ❸     

Escada possui corrimão     

Corrimão em cor contrastante com a parede ❷     

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 m) ❶    Medida: 

RAMPA     

Rampa possui corrimão     

Corrimão em cor contrastante com a parede ❷ ❸     

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 m) ❶    Medida: 

Inclinação adequada (1:12) ❶    Medida: 

Largura de 1,20 m ❶     Medida: 

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm ❶  
Obs.: quando não houver parede 

   
Medida: 

PORTA(S) SIM NÃO NA Observações 

Existe porta     

Permanece sempre aberta     

Travamento simples sem uso de tranca ou chave ❷     

Vão de 6 cm da maçaneta ao lado da abertura da porta 
❷ 

   
Medida: 

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m ❶ ❷ ❸ ❹ ❺    Medida: 

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m ❶    Medida: 

Soleiras com cantos arredondados ❺     

Cor contrastante em relação à parede ❶ ❷ ❸     

Luz de vigília permanente (iluminação) na guarnição 
superior ❷ ❸ 

    

MAÇANETA E PUXADOR SIM NÃO NA Observações 

A maçaneta é do tipo alavanca ❶ ❸     

Altura da maçaneta entre 0,90m e 1,10m ❶    Medida: 

Puxador horizontal associado à maçaneta ❶     

Puxador localizado à 10 cm da face onde se encontra a 
dobradiça ❶ 

   
Medida: 

Puxador com comprimento igual a metade da largura da 
porta ❶ 

   
Medida: 

JANELA(S) SIM NÃO NA Observações 

Abertura tipo alavanca ❶ ❷     

Cor contrastante em relação à parede ❷ ❸     

Peitoril mínimo de 1,00 m ❷    Medida: 

Sistema que impeça o acesso de pessoas ❷     

PISO SIM NÃO NA Observações 

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) ❷ ❸ ❺     

Antiderrapante ❶ ❷ ❸ ❺     

Impermeável ❶ ❺     

Fácil higienização ❷ ❺      

GERAL SIM NÃO NA Observações 

Área mínima de 3,6 m
2 

❷     

Um vaso sanitário para cada 6 usuários ❸ ❺     

Iluminação adequada que proporcione segurança e 
conforto ❷ ❸ ❺ 

    

SEM revestimentos que produzam brilhos e reflexos ❷ 
❸ 

    

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m ❶    Medida: 

Dotado de campainha de alarme ❷ ❸ ❺     

Tapete(s)     

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 
mm ❶ 
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Quina(s) viva(s)     

BARRAS DE APOIO SIM NÃO NA Observações 

Fonte: (ABNT, 2004) 

Possui barras de apoio     

Barras contrastantes com 
a parede ❶ ❸ 

    

Diâmetro das barras entre 
3 cm e 4,5 cm ❶ 

   

Medida: 

Barras com distância 
mínima de 4 cm da face 
interna a parede ❶ 

   

Medida: 

BACIA SANITÁRIA 

BOXE PARA BACIA SANITÁRIA COMUM 

 
Fonte: Adaptado de (ABNT, 2004) 

BOXE PARA BACIA SANITÁRIA COMUM SIM NÃO NA Observações 

A – Circulação (0,60 m) ❶    Medida: 

B – Largura mínima (0,80 m) ❶ ❷ ❸    Medida: 

BACIA SANITÁRIA ADAPTADA 

 
Fonte: Adaptado de (ABNT, 2004) 
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BACIA SANITÁRIA ADAPTADA SIM NÃO NA Observações 

A – Dimensão do eixo barra lateral a parede (mínimo de 
0,30m) ❶ 

   
Medida: 

B – Barra de apoio lateral (comprimento mínino: 0,80 m) 
❶ 

   
Medida: 

C – Dimensão da borda frontal da bacia ao eixo final da 
barra lateral (mínimo de: 0,50 m) ❶ 

   
Medida: 

D – Barra de apoio frontal (comprimento mínino: 0,80 m) 
❶ 

   
Medida: 

E – Dimensão do eixo da barra frontal ao eixo central da 
bacia (mínimo de 0,30m) ❶ 

   
Medida: 

F – Dimensão da parte externa da barra frontal a parede 
lateral (máxima de: 0,11 m) ❶ 

   
Medida: 

G – Dimensão entre o eixo da bacia e a face da barra 
lateral ao vaso (0,40 m) ❶ 

   
Medida: 

H – Barra de apoio lateral (altura: 0,75 m) ❶ ❺    Medida: 

I – Barra de apoio frontal (altura: 0,75 m) ❶ 
Obs.: (Valor de I) Bacia com caixa acoplada: a distância 
mínima entre a face inferior da barra e a tampa da caixa 
acoplada deve ser de 0,15 m. 

   

Medida: 

Altura da bacia sanitária entre 0,43 m e 0,45 m (com 
assento, máximo de 0,46) ❶ ❺ 

   
Medida: 

Sóculo igual ou menor a 5 cm da projeção da bacia ❶    Medida: 

Acionamento da descarga a uma altura de 1,00m ❶    Medida: 

Área de transferência mínima de 1,20 m x 0,80 m ❶    Medida: 

Área de manobra mínima de 1,50 m x 1,20 m ❶    Medida: 

Dispositivo de sinalização de emergência ao lado da bacia 
e do boxe do chuveiro, a uma altura de 0,40 m ❶ 

   
Medida: 

Observações 
 
 
 
 

 

BOXE PARA CHUVEIRO 

 
Fonte: Adaptado de (ABNT, 2004) 

BOXE PARA CHUVEIRO SIM NÃO NA Observações 

A – Largura mínima do boxe para chuveiro (0,95 m) ❶    Medida: 

B – Distância máxima da barra horizontal à parede de 
fixação do banco (0,20 m) ❶ 

   
Medida: 

C – Comprimento mínimo da barra horizontal (0,60 m) ❶    Medida: 
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Obs.: (Valor de C) Barra em L: o comprimento mínimo 
horizontal da barra em L é de 0,70 m  

D – Dimensão entre o eixo do chuveiro e a parede de 
fixação do banco (0,45 m) ❶ 

   
Medida: 

E – Aproximação paralela (0,30 m) ❶    Medida: 

F - Profundidade mínima do banco (0,45 m) ❶      Medida: 

G – Circulação (0,45 m) ❶    Medida: 

H – Dimensão da barra vertical à parede do chuveiro (0,85 
m) ❶ 

   
Medida: 

I – Comprimento mínimo do banco (0,70 m) ❶    Medida: 

J – Comprimento mínimo do boxe para chuveiro (0,90 m) 
❶ 

   
Medida: 

K – Altura do banco (0,46 m) ❶    Medida: 

L – Comprimento das barras verticais (0,70 m) ❶    Medida: 

M – Altura do registro (e ducha) (1,00 m) ❶    Medida: 

N – Altura das barras (0,75 m) ❶ ❺    Medida: 

O – Dimensão da ducha à parede de fixação do banco 
(0,30 m) ❶ 

   
Medida: 

Barras em cores contrastantes com a parede ❷ ❸     

Desnível do boxe do chuveiro inferior a 1,5 cm ❶    Medida: 

Possui banco articulado ou removível ❶     

Registro do chuveiro tipo alavanca ❶     

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m ❶    Medida: 

Grelhas com largura mínima de 1,5 cm ❶ ❷ ❸     

LAVATÓRIO SIM NÃO NA Observações 

Altura da borda superior entre 0,78 m a 0,80 m ❶    Medida: 

Altura livre mínima de 0,73 m ❶    Medida: 

Área de aproximação mínima de 0,25 m ❶    Medida: 

Torneira acionada por alavanca, sensor elétrico ou 
equivalente ❶ 

   
 

Comando da torneira a no máximo 0,50 m da face frontal 
do lavatório ❶ 

   
Medida: 

Barras de apoio instaladas junto ao lavatório ❶     

Barras de apoio instaladas corretamente ❶     

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m ❶    Medida:  

MICTÓRIO SIM NÃO NA Observações 

Fonte: (ABNT, 2004) 

Possui mictório     

Altura entre 0,60 m a 0,65 
m da borda frontal ❶ 

   
Medida: 

Acionamento de descarga 
a uma altura de 1,00 m 
❶ 

   
Medida: 

Possui barras laterais ❶     

As barras estão 
centralizadas pelo eixo da 
peça ❶ 

   
 

Afastamento das barras 
de 0,60 m ❶ 

   
Medida: 

Altura das barras de 0,75 
m ❶ 

   
Medida: 

Comprimento mínimo das 
barras de 0,70 m ❶ 

   

Medida: 
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BANCO DO VESTIÁRIO 

 
Fonte: Adaptado de (ABNT, 2004) 

BANCO DO VESTIÁRIO SIM NÃO NA Observações 

Banco provido de encosto ❶     

A – Altura 0,46 m ❶    Medida: 

B – Profundidade mínima de 0,45 m ❶    Medida: 

C – Espaço inferior livre (profundidade) de 0,30 m ❶    Medida: 

D - Espaço inferior livre (altura) de 0,30 m ❶    Medida: 

E - Espaço atrás do banco de 0,30 m ❶    Medida: 

ACESSÓRIOS: ESPELHO SIM NÃO NA Observações 

Altura máxima da borda inferior de 0,90 m ❶ 
Obs.: Se o espelho estiver inclinado 10°: Altura máxima da 
borda inferior de 1,10 m 

   
Medida: 

Altura mínima da borda superior de 1,80 m ❶    Medida: 

Observações 
 
 
 

ACESSÓRIOS: PAPELEIRAS 

 
Fonte: (ABNT, 2004) 

ACESSÓRIOS: PAPELEIRAS SIM NÃO NA Observações 

Papeleiras embutidas ❶     

Altura entre 0,50 m e 0,60 m ❶    Medida: 

Distância máxima de 0,15 m da borda frontal da bacia ❶    Medida: 

Outras papeleiras ❶     

Acesso do papel a uma altura entre 1,00 m e 1,20 m ❶    Medida: 

Alinhada a borda frontal da bacia ❶     

Observações 
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APÊNDICE 6 – MEDIDAS DO MAPEAMENTO DA ACESSIBILIDADE  DAS ILPIS DE NATAL-RN (2010-2011) 

 
 

 
 

ILPI 01 ILPI 02 ILPI 03 ILPI 04 ILPI 05 ILPI 06 ILPI 07 ILPI 08 ILPI 09 ILPI 10 ILPI 11 ILPI 12 ILPI 13 ILPI 14 ILPI 15

Circulação principal NV* 1,22 1,62 1,94 2,56 1,30 1,28 1,68 0,80 1,65 1,12 1,32 1,20 1,10 1,70

Circulação secundária NV 1,24 1,10 0,90 1,52 0,74 1,64 0,92 0,82 1,08 1,03 1,15 1,00 1,03 0,80

Vão da porta NV 0,79 0,78 0,84 0,79 0,86 0,76 0,78 0,77 0,79 0,76 0,65 0,87 0,84 0,76

Distância da maçaneta ao 

lado da abertura da porta
NV 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Peitoril NV 1,34 0,95 NE 1,20 1,10 1,10 0,90 0,80 1,34 1,00 0,90 1,13 1,10 1,10

Distância paralela entre 

duas camas
NV 0,70 1,14 0,53 0,83 1,22 1,17 0,91 0,19 0,90 0,95 0,35 1,01 0,22 0,74

Distância fronteiriça entre 

duas camas
NV 0,68 NE** 0,62 0,44 NE NE NE 0,66 NE NE 0,20 NE NE NE

Altura das camas NV
0,45 a 

0,72
0,44 0,46 0,40 0,61 0,51 0,53 0,50

0,56 a 

0,60
0,52 0,50

0,48 a 

0,53
0,48 0,52

Espaço de circulão entre 

mobiliário e paredes
NV 0,68 0,93 0,90 0,36 1,77 1,95 1,02 0,96 1,00 0,91 0,95 1,30 0,55 0,53

Largura do boxe para vaso 

sanitário
NV 1,18 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Largura do boxe para 

chuveiro NV 1,02 NE NE NE NE NE NE NE 0,99 0,97 0,80 NE NE NE

*NV: Medida não verificada; **NE: Não existe.                                               OBS.: Todas as medidas estão em metros (m)

Circulações Internas

Portas

Janelas

Dormitórios

Cozinha

Banheiros dos residentes
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APÊNDICE 7 – PLANO DE OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS IDOSOS  

RESIDENTES EM UMA ILPI 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

  

PLANO DE OBSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS IDOSOS  RESIDENTES EM UMA ILPI 

 

Data: _____/_____/__________                                                 Hora: _____ : _____     

Pavilhão: _________________________:  

Idoso: (    ) dependente    (    ) independente 

Teve participação do Cuidador: (    ) Sim    (    ) Não 

 

Nome do idoso:_____________________________________________________ 

Nome do cuidador (a):________________________________________________ 

 

ATIVIDADES A SEREM ANALISADAS: 

Levantar-se e deitar-se na cama: 

o Quais as maiores dificuldades para se levantar da cama? 

o O que pode ser feito para melhorar esta tarefa? 

o Observações:______________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 Deslocamento cama-banheiro (passagens e corredores): 

o Quais as maiores dificuldades durante o deslocamento da cama ao 

banheiro? 

o O que pode ser feito para melhorar esta tarefa? 

o Observações:______________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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 Abertura e fechamento da porta do banheiro: 

o Quais as maiores dificuldades durante a abertura e o fechamento da 

porta do banheiro? 

o O que pode ser feito para melhorar essa tarefa? 

o Observações:______________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________. 

 

 Simulação do banho: 

o Quais as maiores dificuldades durante a abertura e o fechamento da 

porta do banheiro? 

o O que pode ser feito para melhorar essa tarefa? 

o Observações:______________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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APÊNDICE 8 – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO – OBSERVÁVEIS DA PESQUISA 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO 

 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO - OBSERVÁVEIS DA PESQUISA 

 

 

Data: _____/_____/__________     Hora: _____:_____ 

 

Setor / Ala: ____________________________ 

 

 

Possíveis observáveis – Dormitório: 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________. 
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Possíveis observáveis – Banheiro (s): 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________. 

 

Possíveis observáveis – Refeitório: 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________; 

 

 _______________________________________________________________. 
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APÊNDICE 9 – SÍNTESE DIAGNÓSTICA  DE ACESSIBILIDADE DA ALA SANTA LUÍSA DE 

MARILAC 

 

DORMITÓRIOS DA ALA SANTA LUÍSA DE MARILAC 

 

 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Possui corrimão X

Inclinação adequada (1:12) X 1:5

Largura mínima de 1,20 m X 0,99 m

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm X

Travamento simples sem uso de tranca ou chave X

A maçaneta é do tipo alavanca X

Altura da maçaneta entre 0,90 m e 1,10 m X 1,10 m

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m X 0,86 m

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m X 2,08 m

Forras com cantos arredondados X

Cor contrastante em relação à parede X

Luz de vigília permanente na guarnição superior X

Abertura tipo alavanca X

Corrimão suplementar com 0,90 m de altura X

Peitoril mínimo de 1,00 m X 1,36 m

Sistema que impeça o acesso de pessoas X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) X

Antiderrapante X

Impermeável X

Fácil higienização X

Máximo de 6 leitos por dormitório X

Medida linear mínima do dormitório de 2,5 m X 6,91 m

Área mínima para dormitório de 5 m2 por leito X 5,78 m

Iluminação adequada que proporcione segurança e conforto X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,68 m

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Campainha de alarme na cabeceira da cama X

Distância paralela mínima de 1,00 m entre duas camas X 0,89 m

Distância fronteiriça mínima de 1,50 m entre duas camas X 0,68 m

Distância mínima de 0,50 m entre uma cama e a parede X 0,00 m

Corrimão junto às paredes X

Corrimão contrastante em relação à parede X

*NA: Não se aplica

DORMITÓRIOS

ACESSO (RAMPA)

PORTA

JANELAS

PISO

GERAL
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REFEITÓRIO DA ALA SANTA LUÍSA DE MARILAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Possui corrimão X

Inclinação adequada (1:12) X 1:4

Largura mínima de 1,20 m X 1,20 m

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm X

Existe janela X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) X

Antiderrapante X

Impermeável X

Fácil higienização X

Mínimo de 16 m2 X 20,96 m2

Possui depensa X 3,67 m2

Dotado de luz de vigília X 5,78 m

Dotado de campainha de alarme X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,68 m

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Corrimão junto às paredes X

Corrimão contrastante em relação à parede X

Revestimentos que produzam brilhos ou reflexos X

REFEITÓRIO

GERAL

*NA: Não se aplica

ACESSO (RAMPA)

JANELAS

PISO
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BANHEIRO DA ALA SANTA LUÍSA DE MARILAC (1/2) 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Acesso é plano X

Travamento simples sem uso de tranca ou chave X

Vão de 6 cm da maçaneta ao lado da abertura da portA X 5 cm

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m     X 0,87 m

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m X 2,10 m

Forras com cantos arredondados X

Cor contrastante em relação à parede   X

Luz de vigília permanente (iluminação) na guarnição superior  X

A maçaneta é do tipo alavanca  X

Altura da maçaneta entre 0,90m e 1,10m X 1,10 m

Puxador horizontal associado à maçaneta X

Puxador localizado à 10 cm da face onde se encontra a dobradiça X

Puxador com comprimento igual a metade da largura da porta X

Existe janela X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes)   X

Antiderrapante    X

Impermeável  X

Fácil higienização   X

Área mínima de 3,6 m2 X 14,97 m2

Um vaso sanitário para cada 6 usuários  X 3/22

Iluminação adequada que proporcione segurança e conforto   X

SEM revestimentos que produzam brilhos e reflexos  X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,82 m

Dotado de campainha de alarme   X

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Possui barras de apoio X

Barras contrastantes com a parede  X

Diâmetro das barras entre 3 cm e 4,5 cm X 3,6 cm

Barras com distância mínima de 4 cm da face interna a parede X 5 cm

A – Dimensão do eixo barra lateral a parede (mínimo de 0,30m) X 0,16 m

B – Barra de apoio lateral (comprimento mínino: 0,80 m) X 0,67 m

C – Dimensão da borda frontal da bacia ao eixo final da barra lateral

(mínimo de: 0,50 m) 
X 0,18 m

D – Barra de apoio frontal (comprimento mínino: 0,80 m) X 0,67 m

E – Dimensão do eixo da barra frontal ao eixo central da bacia

(mínimo de 0,30m) 
X 0,35 m

F – Dimensão da parte externa da barra frontal a parede lateral

(máxima de: 0,11 m) 
X 0,08 m

G – Dimensão entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso

(0,40 m) 
X 0,63 m

H – Barra de apoio lateral (altura: 0,75 m)  X 0,90 m

I – Barra de apoio frontal (altura: 0,75 m) X 0,90 m

Altura da bacia sanitária entre 0,43 m e 0,45 m (com assento, 

máximo de 0,46)  
X 0,50 m

Sóculo igual ou menor a 5 cm da projeção da bacia X

Acionamento da descarga a uma altura de 1,00m X 1,10 m

BANHEIRO (1/2)

ACESSO

BACIA SANITÁRIA ADAPTADA

BARRAS DE APOIO

GERAL

PISO

JANELA(S)

MAÇANETA E PUXADOR

PORTA(S)
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BANHEIRO DA ALA SANTA LUÍSA DE MARILAC (2/2) 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

A – Largura mínima do boxe para chuveiro (0,95 m) X 1,02 m

B – Distância máxima da barra horizontal à parede de fixação do 

banco (0,20 m) 
X 0,20 m

C – Comprimento mínimo da barra horizontal (0,60 m) X 0,70 m

D – Dimensão entre o eixo do chuveiro e a parede de fixação do 

banco (0,45 m) 
X 0,54 m

E – Aproximação paralela (0,30 m) X

F - Profundidade mínima do banco (0,45 m)  X

G – Circulação (0,45 m) X

H – Dimensão da barra vertical à parede do chuveiro (0,85 m) X 0,87 m

I – Comprimento mínimo do banco (0,70 m) X

J – Comprimento mínimo do boxe para chuveiro (0,90 m) X 1,02 m

K – Altura do banco (0,46 m) X

L – Comprimento das barras verticais (0,70 m) X 0,70 m

M – Altura do registro (e ducha) (1,00 m) X 1,35 m

N – Altura das barras (0,75 m)  X 0,90 m

O – Dimensão da ducha à parede de fixação do banco (0,30 m) X

Barras em cores contrastantes com a parede  X

Desnível do boxe do chuveiro inferior a 1,5 cm X

Possui banco articulável ou removível X

Registro do chuveiro tipo alavanca X

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m X

Grelhas com largura mínima de 1,5 cm   X

Altura da borda superior entre 0,78 m a 0,80 m X 0,80 m

Altura livre mínima de 0,73 m X 0,66 m

Área de aproximação mínima de 0,25 m X 0,15 m

Torneira acionada por alavanca, sensor elétrico ou equivalente X

Comando da torneira a no máximo 0,50 m da face frontal do 

lavatório 
X 0,35 m

Barras de apoio instaladas junto ao lavatório X

Barras de apoio instaladas corretamente X

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m X

Banco provido de encosto X

A – Altura 0,46 m X 0,47 m

B – Profundidade mínima de 0,45 m X 0,46 m

C – Espaço inferior livre (profundidade) de 0,30 m X

D - Espaço inferior livre (altura) de 0,30 m X

E - Espaço atrás do banco de 0,30 m X

Possui espelho X

Possui papeleira X

*NA: Não se aplica

BOXE PARA CHUVEIRO

ACESSÓRIOS: PAPELEIRAS

ACESSÓRIOS: ESPELHO

BANCO DO VESTIÁRIO

LAVATÓRIO

BANHEIRO (2/2)
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APÊNDICE 10 – SÍNTESE DIAGNÓSTICA DE ACESSIBILIDADE DO PAVILHÃO DA ALA SÃO 

JOSÉ 

 

DORMITÓRIO COLETIVO DO PAVILHÃO DA ALA SÃO JOSÉ 

 

 
 
 
 
 
 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Acesso plano? X

Travamento simples sem uso de tranca ou chave X

A maçaneta é do tipo alavanca X

Altura da maçaneta entre 0,90 m e 1,10 m X 1,13 m

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m X 0,79 m

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m X 1,94 m

Forras com cantos arredondados X

Cor contrastante em relação à parede X

Luz de vigília permanente na guarnição superior X

Abertura tipo alavanca X

Corrimão suplementar com 0,90 m de altura X

Peitoril mínimo de 1,00 m X 1,34 m

Sistema que impeça o acesso de pessoas X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) X

Antiderrapante X

Impermeável X

Fácil higienização X

Máximo de 6 leitos por dormitório X

Medida linear mínima do dormitório de 2,5 m X 5,97 m

Área mínima para dormitório de 5 m2 por leito X 7,37 m

Iluminação adequada que proporcione segurança e conforto X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,90 m

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Campainha de alarme na cabeceira da cama X

Distância paralela mínima de 1,00 m entre duas camas X 0,90 m

Distância fronteiriça mínima de 1,50 m entre duas camas X 1,39 m

Distância mínima de 0,50 m entre uma cama e a parede X 0,00 m

Corrimão junto às paredes X

Corrimão contrastante em relação à parede X

*NA: Não se aplica

DORMITÓRIO COLETIVO

ACESSO

PORTA

JANELAS

PISO

GERAL
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DORMITÓRIO INDIVIDUAL DO PAVILHÃO DA ALA SÃO JOSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Acesso plano? X

Travamento simples sem uso de tranca ou chave X

A maçaneta é do tipo alavanca X

Altura da maçaneta entre 0,90 m e 1,10 m X

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m X 0,69 m

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m X 1,96 m

Forras com cantos arredondados X

Cor contrastante em relação à parede X

Luz de vigília permanente na guarnição superior X

Existe janela X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes) X

Antiderrapante X

Impermeável X

Fácil higienização X

Máximo de 6 leitos por dormitório X

Medida linear mínima do dormitório de 2,5 m X 1,95 m

Área mínima para dormitório de 5 m2 por leito X 5,69 m

Iluminação adequada que proporcione segurança e conforto X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,50 m

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Campainha de alarme na cabeceira da cama X

Distância paralela mínima de 1,00 m entre duas camas X

Distância fronteiriça mínima de 1,50 m entre duas camas X

Distância mínima de 0,50 m entre uma cama e a parede X 0,00 m

Corrimão junto às paredes X

Corrimão contrastante em relação à parede X

*NA: Não se aplica

DORMITÓRIO INDIVIDUAL

ACESSO

PORTA

JANELAS

PISO

GERAL
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WC1 DO PAVILHÃO DA ALA SÃO JOSÉ (1/2) 

 

 

 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Possui corrimão X

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 m) X 0,80 m

Inclinação adequada (1:12) X 1:8

Largura mínima de 1,20 m X 0,95 m

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm X

Travamento simples sem uso de tranca ou chave X

Vão de 6 cm da maçaneta ao lado da abertura da porta X 4 cm

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m     X 0,77 m

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m X 2,10 m

Forras com cantos arredondados X

Cor contrastante em relação à parede   X

Luz de vigília permanente (iluminação) na guarnição superior  X

A maçaneta é do tipo alavanca  X

Altura da maçaneta entre 0,90m e 1,10m X 1,10 m

Puxador horizontal associado à maçaneta X

Puxador localizado à 10 cm da face onde se encontra a dobradiça X

Puxador com comprimento igual a metade da largura da porta X

Existe janela X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes)   X

Antiderrapante    X

Impermeável  X

Fácil higienização   X

Área mínima de 3,6 m2 X 3,20 m2

Um vaso sanitário para cada 6 usuários  X 2/11

Iluminação adequada que proporcione segurança e conforto   X

SEM revestimentos que produzam brilhos e reflexos  X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,86 m

Dotado de campainha de alarme   X

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Possui barras de apoio X

Barras contrastantes com a parede  X

Diâmetro das barras entre 3 cm e 4,5 cm X 3 cm

Barras com distância mínima de 4 cm da face interna a parede X 10 cm

GERAL

BARRAS DE APOIO

WC 1 (1/2)

ACESSO (RAMPA)

PORTA(S)

MAÇANETA E PUXADOR

JANELA(S)

PISO
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WC1 DO PAVILHÃO DA ALA SÃO JOSÉ (2/2) 

 

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

A – Dimensão do eixo barra lateral a parede (mínimo de 0,30m) X

B – Barra de apoio lateral (comprimento mínino: 0,80 m) X 0,70

C – Dimensão da borda frontal da bacia ao eixo final da barra lateral

(mínimo de: 0,50 m) 
X 0,05 m

D – Barra de apoio frontal (comprimento mínino: 0,80 m) X

E – Dimensão do eixo da barra frontal ao eixo central da bacia

(mínimo de 0,30m) 
X

F – Dimensão da parte externa da barra frontal a parede lateral

(máxima de: 0,11 m) 
X

G – Dimensão entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso

(0,40 m) 
X

H – Barra de apoio lateral (altura: 0,75 m)  X 0,70 m

I – Barra de apoio frontal (altura: 0,75 m) X

Altura da bacia sanitária entre 0,43 m e 0,45 m (com assento, 

máximo de 0,46)  
X 0,50 m

Sóculo igual ou menor a 5 cm da projeção da bacia X 10 cm

Acionamento da descarga a uma altura de 1,00m X 1,37 m

A – Largura mínima do boxe para chuveiro (0,95 m) X 1,40 m

B – Distância máxima da barra horizontal à parede de fixação do 

banco (0,20 m) 
X

C – Comprimento mínimo da barra horizontal (0,60 m) X 0,97 m

D – Dimensão entre o eixo do chuveiro e a parede de fixação do 

banco (0,45 m) 
X

E – Aproximação paralela (0,30 m) X

F - Profundidade mínima do banco (0,45 m)  X

G – Circulação (0,45 m) X

H – Dimensão da barra vertical à parede do chuveiro (0,85 m) X

I – Comprimento mínimo do banco (0,70 m) X

J – Comprimento mínimo do boxe para chuveiro (0,90 m) X 0,85 m

K – Altura do banco (0,46 m) X

L – Comprimento das barras verticais (0,70 m) X

M – Altura do registro (e ducha) (1,00 m) X 1,40 m e 1,60 m

N – Altura das barras (0,75 m)  X 0,92 m

O – Dimensão da ducha à parede de fixação do banco (0,30 m) X

Barras em cores contrastantes com a parede  X

Desnível do boxe do chuveiro inferior a 1,5 cm X 1 cm

Possui banco articulável ou removível X

Registro do chuveiro tipo alavanca X

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m X

Grelhas com largura mínima de 1,5 cm   X

Altura da borda superior entre 0,78 m a 0,80 m X 0,80 m

Altura livre mínima de 0,73 m X 0,68 m

Área de aproximação mínima de 0,25 m X 0,15 m

Torneira acionada por alavanca, sensor elétrico ou equivalente X

Comando da torneira a no máximo 0,50 m da face frontal do 

lavatório 
X 0,30 m

Barras de apoio instaladas junto ao lavatório X

Barras de apoio instaladas corretamente X

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m X

Existe banco  X

Altura máxima da borda inferior de 0,90 m X 1,45 m

Altura mínima da borda superior de 1,80 m X 1,90 m

Possui papeleira X

ACESSÓRIOS: ESPELHO

ACESSÓRIOS: PAPELEIRAS

*NA: Não se aplica

WC 1 (2/2)

BACIA SANITÁRIA ADAPTADA

BOXE PARA CHUVEIRO

LAVATÓRIO

BANCO DO VESTIÁRIO
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WC2 DO PAVILHÃO DA ALA SÃO JOSÉ (1/2) 

 

 

  

ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

Possui corrimão X

Corrimão instalado em duas alturas (0,70 m e 0,92 m) X 0,80 m

Inclinação adequada (1:12) X 1:8

Largura mínima de 1,20 m X 1,94 m

Guias de balizamento com altura mínima de 5 cm X

Travamento simples sem uso de tranca ou chave X

Vão de 6 cm da maçaneta ao lado da abertura da porta X

Vão da porta igual ou superior a 0,80 m     X 0,53 m

Altura da porta igual ou superior a 2,10 m X 1,78 m

Forras com cantos arredondados X

Cor contrastante em relação à parede   X

Luz de vigília permanente (iluminação) na guarnição superior  X

A maçaneta é do tipo alavanca  X

Altura da maçaneta entre 0,90m e 1,10m X

Puxador horizontal associado à maçaneta X

Puxador localizado à 10 cm da face onde se encontra a dobradiça X

Puxador com comprimento igual a metade da largura da porta X

Existe janela X

Uniforme (sem trepidação à cadeirantes)   X

Antiderrapante    X

Impermeável  X

Fácil higienização   X

Área mínima de 3,6 m2 X 2,34 m2

Um vaso sanitário para cada 6 usuários  X 2/11

Iluminação adequada que proporcione segurança e conforto   X

SEM revestimentos que produzam brilhos e reflexos  X

Largura de circulação igual ou superior a 0,90 m X 0,55 m

Dotado de campainha de alarme   X

Tapete(s) X

Capacho(s) embutidos no piso com desnível máximo de 5 mm X

Quina(s) viva(s) X

Possui barras de apoio X

Barras contrastantes com a parede  X

Diâmetro das barras entre 3 cm e 4,5 cm X 3 cm

Barras com distância mínima de 4 cm da face interna a parede X 10 cm

WC 2 (1/2)

ACESSO (RAMPA)

BARRAS DE APOIO

GERAL

PISO

JANELA(S)

MAÇANETA E PUXADOR

PORTA(S)
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ITENS SIM NÃO NA* MEDIDA REAL

A – Dimensão do eixo barra lateral a parede (mínimo de 0,30m) X

B – Barra de apoio lateral (comprimento mínino: 0,80 m) X 0,70

C – Dimensão da borda frontal da bacia ao eixo final da barra lateral

(mínimo de: 0,50 m) 
X 0,05 m

D – Barra de apoio frontal (comprimento mínino: 0,80 m) X

E – Dimensão do eixo da barra frontal ao eixo central da bacia

(mínimo de 0,30m) 
X

F – Dimensão da parte externa da barra frontal a parede lateral

(máxima de: 0,11 m) 
X

G – Dimensão entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso

(0,40 m) 
X

H – Barra de apoio lateral (altura: 0,75 m)  X 0,70 m

I – Barra de apoio frontal (altura: 0,75 m) X

Altura da bacia sanitária entre 0,43 m e 0,45 m (com assento, 

máximo de 0,46)  
X 0,50 m

Sóculo igual ou menor a 5 cm da projeção da bacia X 10 cm

Acionamento da descarga a uma altura de 1,00m X 1,20 m

A – Largura mínima do boxe para chuveiro (0,95 m) X 1,20 m

B – Distância máxima da barra horizontal à parede de fixação do 

banco (0,20 m) 
X

C – Comprimento mínimo da barra horizontal (0,60 m) X

D – Dimensão entre o eixo do chuveiro e a parede de fixação do 

banco (0,45 m) 
X

E – Aproximação paralela (0,30 m) X

F - Profundidade mínima do banco (0,45 m)  X

G – Circulação (0,45 m) X

H – Dimensão da barra vertical à parede do chuveiro (0,85 m) X

I – Comprimento mínimo do banco (0,70 m) X

J – Comprimento mínimo do boxe para chuveiro (0,90 m) X 0,80 m

K – Altura do banco (0,46 m) X

L – Comprimento das barras verticais (0,70 m) X

M – Altura do registro (e ducha) (1,00 m) X 1,30 m

N – Altura das barras (0,75 m)  X 1,00 m

O – Dimensão da ducha à parede de fixação do banco (0,30 m) X

Barras em cores contrastantes com a parede  X

Desnível do boxe do chuveiro inferior a 1,5 cm X 1 cm

Possui banco articulável ou removível X

Registro do chuveiro tipo alavanca X

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m X

Grelhas com largura mínima de 1,5 cm   X

Altura da borda superior entre 0,78 m a 0,80 m X 0,80 m

Altura livre mínima de 0,73 m X 0,68 m

Área de aproximação mínima de 0,25 m X 0,15 m

Torneira acionada por alavanca, sensor elétrico ou equivalente X

Comando da torneira a no máximo 0,50 m da face frontal do 

lavatório 
X 0,30 m

Barras de apoio instaladas junto ao lavatório X

Barras de apoio instaladas corretamente X

Altura do cabide entre 0,80 m e 1,20 m X

Existe banco  X

Possui espelho X

Possui papeleira X

*NA: Não se aplica

WC 2 (2/2)

BOXE PARA CHUVEIRO

BACIA SANITÁRIA ADAPTADA

ACESSÓRIOS: PAPELEIRAS

ACESSÓRIOS: ESPELHO

BANCO DO VESTIÁRIO

LAVATÓRIO


