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Resumo: O Brasil é um dos países que vivencia a transição demográfica mais acelerada na 
América Latina. Estima-se que em 2050 serão cerca de 64 milhões de pessoas com mais de 
60 anos no país. Esse processo gera novas demandas em relação ao espaço urbano, pois o 
número de idosos residindo sozinhos também aumenta. As quedas são fatores que 
contribuem para alterar o nível de dependência do idoso, complicando seu cotidiano, uma 
vez que cerca de 70% delas ocorrem dentro da própria casa. Por esse motivo, a moradia de 
idoso necessita ser acessível, oferecendo bem estar e encorajando o convívio social, 
consequentemente promovendo a sustentabilidade ambiental e social. 

 Palavras-chave: Planejamento Urbano, Acessibilidade, 
Quedas, Idoso. 

Abstract: Brazil is one of the countries experiencing the most rapid demographic transition in 
Latin America. It is estimated that by the year 2050 will have about 64 million people aged 60 
or more. The occurrence of this process creates new demands in relation to the urban space, 
because along with the changes in the family profile, the number of elderly living alone is 
growing. Falls are important factors for the increase in the elderly dependency level. About 
30% of elderly Brazilians suffer falls  

at least once a year is 70% of falls occur in the home. For this reason, the housing of older 
people need to be adapted, thus providing accessibility and safety. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Brasil e o mundo enfrentam muitos desafios e novas demandas relacionadas ao 

processo de envelhecimento populacional, em 2050, os idosos chegarão a dois bilhões de 

pessoas ou 20% da população mundial (ONU 2012). Segundo dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, em 2012 a população idosa atingiu mais de vinte e quatro 

milhões de pessoas, representando, aproximadamente, 11% da população total. O aumento 

da proporção de pessoas idosas na população dá-se devido à redução da mortalidade, que 

tem experimentado a maior queda, o aumento da expectativa de vida e a redução da taxa 

de fecundidade (CAMARANO, 2011). 

 Esse fenômeno atrelado à alteração do perfil da família contemporânea determina 

desdobramentos, como o aumento do número de idosos vivendo sozinhos. De acordo com 

Debert (1999) e Prado e Perracini (2011), pesquisas recentes revelam a diminuição do 

número de idosos morando com filhos nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil essa 
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tendência também aumenta atualmente 3,7 milhões de idosos residem sozinhos (IBGE, 

2010). 

 Apesar do envelhecimento humano ser um processo gradual, irreversível e 

incontrolável de declínio das funções fisiológicas, ele não resulta, necessariamente, em 

incapacidade, mas à medida que o indivíduo envelhece as chances de sofrer lesões 

provocadas por acidentes aumentam. 

 As quedas são importantes fatores causais para aumentar o nível de dependência 

do idoso, tornando-se uma preocupação específica, já que podem afetar sua capacidade 

funcional por estar associada a modificações anatômicas atribuídas ao processo natural de 

envelhecimento e a diversas patologias. 

 Quedas são conceituadas como um deslocamento não intencional do corpo para 

um nível inferior à posição inicial com a incapacidade de correção em tempo hábil, 

determinado por circunstâncias multifatoriais que comprometem a estabilidade 

(SECRETARIA DA SAÚDE, 2010). 

 No Brasil, cerca de 30% dos idosos sofrem quedas pelo menos uma vez ao ano. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as quedas são responsáveis por 20% a 

30% dos ferimentos leves, além de responderem por 10% a 15% de todas as consultas aos 

serviços de emergência. Vale a pena salientar que 70% das quedas em idosos ocorrem 

dentro dos domicílios. 

 Por esse motivo, a moradia de pessoa idosa necessita ser adaptada, 

proporcionando acessibilidade e segurança. A acessibilidade é uma das ações preventivas 

para a ocorrência de quedas dentro de casa, pois uma casa que possui acessibilidade 

atende, diferentemente, uma variedade de necessidades dos usuários, assim como evita 

ocorrência de acidentes (PRADO, 2008). 

 A política Nacional do Idoso, lei 8.842 de janeiro de 1994, preocupou-se com a 

questão da acessibilidade para o idoso na área de habitação e urbanismo. Assim, 

determinou a inclusão, nos programas de assistência ao idoso, de melhoria das condições 

de habitabilidade e adaptação de moradia e diminuição de barreiras arquitetônicas e 

urbanas, considerando seu estado físico e sua independência de locomoção. A mesma lei 

estabeleceu também a elaboração de critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à 

habitação popular e a diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. O Estatuto do Idoso vem 

em 2003 para ampliar e proteger esses direitos, e estabelece no artigo 38 que 3% como 

porcentagem mínima a ser reservada para idosos nos conjuntos habitacionais construídos 

com recursos públicos. 

 Há no Brasil legislação especifica sobre acessibilidade: leis federais, nº 10.048 e 

1098, promulgadas no ano 2000 e regulamentadas pelo decreto-lei 5296, bem como a 

Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 9050, de 2004. A 
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mais recente, a se referir à acessibilidade é a Política Nacional de Mobilidade Urbana (lei 

nº12. 587/12) com o objetivo amplo de contribuir para o acesso universal à cidade. 

 Garantir a acessibilidade em todas as dimensões une-se de forma intrínseca as 

dimensões da sustentabilidade, ou seja, tornando-a uma ferramenta indispensável para 

integração dos idosos no espaço urbano. 

 Sustentabilidade significa, “pensar um novo modelo de desenvolvimento urbano, 

baseado nos princípios de democratização dos territórios, combate à segregação 

socioespacial, na defesa dos direitos de acesso aos serviços urbanos e na superação da 

desigualdade” (ACSELRAD, 2001).  

 Uma cidade acessível a todos necessita da implementação políticas públicas que 

deem conta dessa nova realidade, ou seja, envolve um planejamento urbano integrado, 

estudos multidisciplinares e interdisciplinares desenvolvidos para consolidar práticas e 

pactos com a intervenção direta do poder público. O planejamento urbano, como ciência 

responsável por desenhar e construir cidades constitui uma ferramenta importante da 

política pública voltada para desenvolver projetos e ações fundamentadas nesses princípios.  

 O planejamento urbano, além de preocupar-se com as questões urbanísticas e de 

edificações necessita levar em conta as peculiaridades individuais no caso de circulação e 

deslocamentos urbanos, pois esses processos podem estar condicionados ao desejo de 

realizar atividades socioculturais, políticas e econômicas, ou simplesmente o desejo de ir e 

vir. Embora sejam elementos intrínsecos ao sujeito, são necessárias ao desenvolvimento da 

sociedade, impulsionando a sustentabilidade ambiental, social e econômica (FERNANDES 

2000).  

 Esses aspectos incidem no processo de planejamento de ambientes para serem 

saudáveis e acessíveis em função das necessidades dos usuários e vem ganhando 

destaque para atender dimensões biopsicossociais no intuito de melhorar a qualidade de 

vida das pessoas.  

 No formato de condomínio exclusivo para idosos, localizado intra muros, a cidade 

de Araraquara, SP, construiu o “Recanto Feliz”, onde essa pesquisa foi desenvolvida. A 

cidade de Araraquara está localizada a cerca de 270 quilômetros da capital, na região 

central do estado de São Paulo. Possui economia variada e comércio forte, além de grande 

vocação para o turismo. A população total da cidade ultrapassa 200 mil habitantes, sendo 

que mais de 13% são idosos, segundo dados do IBGE, 2010. 

 É necessário que esses espaços de moradia e de convivência localizados intra 

muros propiciem ao morador a acessibilidade na concepção atual que abrange “novas 

dimensões que envolvem importantes aspectos do dia-a-dia das pessoas, tais como rotinas 

das atividades e serviços, além de programas e políticas governamentais e institucionais” 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2011: 71). 
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 Nesse sentido corrobora para a autonomia e a independência do idoso, 

conceituadas, respectivamente, como “a noção e o exercício do autogoverno” e “a 

capacidade funcional que, em sua expressão máxima, significa poder sobreviver sem ajuda 

para as atividades instrumentais de vida diária e de autocuidado” (NERI, 2008:23). 

Um ambiente com acessibilidade atende, diferentemente, uma variedade de 
necessidades dos usuários, tornando possível uma maior autonomia e 
independência. Entendendo autonomia, aí, como a capacidade do indivíduo 
de desfrutar dos espaços e elementos espontaneamente, segundo sua 
vontade. E independência como a capacidade de usufruir os ambientes, 
sem precisar de ajuda (apud PRADO, PERRACINI, 2011: 224). 

 
Assim levando em consideração o processo de envelhecimento e o crescimento do 

número de idosos morando sozinho, a ocorrência de quedas em indivíduos idosos, 

juntamente com a importância de uma moradia adequada e segura, a pesquisa torna-se 

relevante para avaliar as condições de acessibilidade no espaço de moradia. 

 

2. OBJETIVO 

 O objetivo desse trabalho é avaliar a relação da ocorrência de quedas em um 

conjunto habitacional para idosos, tendo em vista as condições de acessibilidade no espaço 

de moradia. 

 

3. MÉTODO EMPREGADO 

 Trata-se de um estudo transversal, descritivo baseado nos pressupostos do 

método quali-quantitativo de investigação, com trabalho de campo de caráter exploratório, 

com visitas ao conjunto habitacional para idosos e realização de entrevistas semi-

estruturadas com moradores. Ainda, foram analisadas fontes primárias (documentos, 

normas, leis, dados bibliográficos) (GAGNETEN, 1987, BARDIN, 2008). 

 Participaram moradores idosos (60 anos ou mais) com capacidade de 

compreensão e de comunicação verbal de acordo com a que concordar em participar do 

estudo, com assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

Os instrumentos utilizados foram o Mini Exame de Estado Mental (MEM) e entrevistas semi-

estruturadas (dados de identificação, escolaridade, renda, ocorrência de quedas, entre 

outros). 

 No desenvolvimento da pesquisa, todos os cuidados foram tomados para observar 

os princípios éticos que regem pesquisas com participação voluntária de seres humanos. 

Essa pesquisa de Iniciação Científica faz parte do projeto maior, cujo título é "Espaço 

Urbano e Moradia: perspectivas da acessibilidade e funcionalidade na velhice" que visa 

fortalecer as linhas de pesquisa: Políticas Públicas Habitacionais e de Atenção ao Idoso e 

Planejamento Urbano, Acessibilidade e Mobilidade Urbana; do Grupo de Pesquisa “Direito, 
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Cidade e Envelhecimento” certificado pelo CNPq. Essa pesquisa recebe apoio da Fundação 

de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo, cujo nº do processo 2013/26807-8. 

 

4. RESULTADOS OBTIDOS 

 A pesquisa foi realizada em um condomínio habitacional para idosos, no município 

de Araraquara, SP. Foram entrevistados 26 idosos, do total de 34 moradores. A ocorrência 

desse número explica-se pela ausência de alguns idosos durante a pesquisa, e pela recusa 

de alguns em participar do estudo. 

 Para a caracterização dos indivíduos, a amostra é composta por 66,67% do sexo 

feminino e 33,33% do sexo masculino. A faixa etária dominante foi de 60 a 70 anos, sendo 

54,17% dos moradores. Quanto à renda, 100% dos moradores recebem de 0 a 1 salário 

mínimo. Em relação ao estado civil dos entrevistados, 41,66% dos entrevistados são de 

viúvos.  

 O conjunto habitacional possui 33 moradias, uma das residências é residida por um 

casal, às demais são resididas por apenas um indivíduo. Vale ressaltar que do total de 

casas, apenas duas são adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, porém não 

contém total adaptação para suprir as necessidades dos mesmos.  

 Entre os dados existentes nas entrevistas semi-estruturadas, continham perguntas 

referentes ao número de quedas sofridas pelo idoso dentro de sua moradia, assim como a 

ocorrência de possíveis complicações ocasionadas pelas quedas. As entrevistas contêm 

também perguntas sobre a percepção da segurança que os moradores obtêm para realizar 

atividades básicas de vida diária, utilizar o banheiro e se locomover dentro das moradias.  

 Em relação às perguntas referentes à segurança para realização de atividades 

básicas realizadas dentro dos domicílios, 95,83% dos entrevistados responderem de forma 

positiva. Quanto à existência de segurança para se locomover dentro da residência 95,83% 

responderam possuir segurança. Já para a utilização com segurança do banheiro obteve 

uma tacha um pouco menor, do total de entrevistados 87,50 relataram possuir segurança.  

Quando questionados a respeito da ocorrência de quedas, 58,33% dos moradores relataram 

ter sofrido uma ou mais quedas dentro de seus domicílios, destes 85,7% não obtiveram 

complicações.  

 Foram questionados também o motivo das ocorrências das quedas, dos 58,33% 

dos idosos que sofreram quedas, 72,42% caíram por problemas referentes à falta de 

adaptação das casas. Assim, 42,85% dos moradores sofreram quedas devido ao piso 

inadequado dos banheiros e pela falta de barras de apoio nos mesmos e 28,57 dos 

indivíduos sofreram quedas pela falta de piso adequado nos cômodos das moradias. 
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5. Discussão.  

 Com as entrevistas, mostra-se que 95,83% dos moradores entrevistados afirmam 

possuir segurança para locomoverem-se dentro de casa e para realizar atividades básicas 

de vida. Também, 87,5% possuem segurança para utilizar o banheiro. Esses dados indicam 

que a grande maioria dos idosos residentes no local são ativos e independentes. Vale 

salientar que um idoso ativo e independente é aquele que consegue realizar atividades de 

vida diária (cozinhar, limpar a casa, etc.), assim como praticar o auto cuidado sem precisar 

de qualquer tipo de auxilio (PASCHOAL 2002). 

 Diante dessa constatação vislumbrava-se que por tratar-se de indivíduos 

independentes e ativos, o esperado era que a incidência de quedas fosse menor, porém os 

dados coletados demonstraram, que mais da metade dos idosos pesquisados sofreram 

quedas em seu domicílio. 

 A grande incidência de quedas pode ser explicada por um fator relatado, a falta de 

acessibilidade e adaptação nas moradias. As casas não possuem pisos antidederrapantes, 

bem como não contam com barras de apoio nos banheiros.  

 Não há no residencial qualquer tipo de tecnologia assistiva (TA) para pessoas com 

mobilidade reduzida, apesar de uma das residentes fazer uso da cadeira de rodas e outros 

moradores utilizarem andador ou bengala.  TA é um termo ainda novo, utilizado para 

identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para proporcionar ou 

ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover 

vida independente e inclusão (BERSCH & TONOLLI, 2006). 

 Para os idosos, a moradia é de suma importância para a saúde e segurança 

emocional e psicológica. É preciso ter em mente que o planejamento urbano contemple o 

direito à cidade, e junto à heterogeneidade e a diversidade da população idosa, a questão 

da acessibilidade se faz presente e visa garantir o acesso a todas as pessoas em sua área 

de convívio, aos equipamentos urbanos, aos meios de informação e aos sistemas de 

comunicação. Na sua moradia isso é essencial. 

 Com o passar do tempo o termo acessibilidade sofreu algumas alterações 

vislumbrando a garantia do direito a cidade por todos os habitantes. Até os anos 1980 tinha 

por objetivo eliminar as barreiras arquitetônicas nas edificações. Em meados desta década 

os obstáculos impostos pelo preconceito, ou seja, as barreiras atitudinais começaram a ser 

discutidas. 

 No contexto da vida moderna, é preciso contemplar-se soluções que atendam as 

necessidades das pessoas para a realização de suas atividades de vida diária. Nesse 
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sentido, a minimização de barreiras propulsiona a acessibilidade integrando a população no 

espaço urbano.  No local de moradia do idoso reconhecido que uma moradia as condições 

satisfatórias ao idoso podem trazer benefícios para sua saúde e bem-estar, assim como um 

espaço que proporcione a funcionalidade de seus moradores também proporcionará um 

envelhecimento ativo e uma maior qualidade de vida na velhice. 

 É de extrema importância planejar o ambiente doméstico, garantindo assim, 

melhoria da qualidade de vida das populações idosas, uma vez que um ambiente saudável, 

esteticamente bonito, com baixos níveis de poluição atmosférica, visual e sonora, pode 

contribuir para a melhoria do bem estar pessoal, além de outros benefícios (FORATTINI, 

2001). 

 Essa relação entre o envelhecimento da população e o ambiente sustentável se 

torna mais expressiva quando se fala na garantia da promoção de um envelhecimento mais 

ativo e digno, pois se as pessoas estão vivendo mais, torna-se necessário a inserção e 

relação das mesmas no processo de construção dos ambientes urbanos que habitam e nas 

comunidades onde exercitam o seu direito de ir e vir, constitucionalmente garantido. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A sustentabilidade vem tornando-se cada vez mais presente em estudos de 

diversas áreas do conhecimento, com enfoque, principalmente, nas dimensões ambiental, 

social e econômica, uma vez que permeia temáticas multidisciplinares e interdisciplinares. 

Nesse cenário, a gerontologia fica indissociável de tais discussões, pois se o ser humano irá 

viver por mais tempo, nada mais indicado do que promover o planejamento urbano de forma 

a fomentar espaços equilibrados para as presentes e futuras gerações. Nos espaços de 

moradia para idoso isso é essencial para a garantia do envelhecimento saudável.  

 O processo de envelhecimento acarreta inúmeras alterações no organismo 

humano, possibilitando que a pessoa passe por alterações no seu cotidiano que refletem 

diretamente na sua qualidade de vida. As quedas são um exemplo de evento que ocorre 

nessa fase da vida e que leva o idoso a tornar-se mais dependente de ajuda para realizar as 

atividades de vida diária, reduzindo o seu convívio social e levando-o ao isolamento.  

 Uma moradia segura, planejada, acessível e adaptada para o público idoso, 

garante que o morador exerça com segurança e por um período de tempo estendido sua 

autonomia e independência, reduzindo o risco de acidentes e garantindo assim um 

envelhecimento digno e ativo. Consequentemente, esses espaços promovem a 

sustentabilidade à medida contribuem para preservar as condições de independência do 

idoso, garantindo seu direito à cidade. 

 Com o aumento do número de idoso residindo sozinho, são necessários estudos 

que abordem o planejamento urbano e a sustentabilidade contemplando a acessibilidade 
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dos espaços de moradia e da cidade. Dessa forma as pesquisas realizadas em locais de 

moradia para idoso contribuem para conscientizar a sociedade sobre o processo de 

envelhecimento e seus desdobramentos, mobilizando o poder público para a criação e 

implementação de políticas públicas que atendam aos princípios do desenho universal, 

visando uma cidade mais sustentável para todas as idades. 
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