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RESUMO

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), órgão da Organização das Nações Unidas (ONU), idoso é a pessoa com idade igual ou superior a 60 
anos. No Brasil, de acordo com dados do IBGE (2010), a parcela da população idosa no período de 1999 a 2009 passou de 9,1% para 11,3%. São 
inúmeros os fatores que possibilitam este crescimento, no entanto, destacam-se: baixa taxa de fecundidade na família, avanços médicos e 
conscientização para hábitos saudáveis. O aumento da expectativa de vida da população brasileira representa um grande desafio não só para as 
políticas públicas, bem como para a sociedade como um todo, uma vez que essa parcela da população convive frequentemente com a redução de 
suas capacidades funcionais e necessitam de cuidados especiais. O Estatuto do Idoso (BRASIL, 2003) orienta que os programas de assistência à 
pessoa idosa devem ser executados, de preferência, em seus lares, no entanto, cada vez mais famílias buscam as Instituições de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI), ou seja, moradias especializadas que contam com sistema contínuo de cuidados.  É dever do ILPI “manter padrões 
de habitação compatíveis com as necessidades deles, bem como provê-los com alimentação regular e higiene indispensáveis às normas sanitárias 
e com estas condizentes, sob as penas da lei” . Bins Ely, acrescenta que para esses ambientes, as soluções arquitetônicas são mais complexas, pois 
devem atender às necessidades dos idosos institucionalizados, bem como às dos seus cuidadores, que os auxiliam a cumprir suas necessidades 
básicas ou tarefas habituais. Um fator importante a ser considerado no projeto arquitetônicos destinados à ILPI são ambientes espacialmente 
acessíveis. Para Bins Ely, o termo acessibilidade pressupõe ausência de diferentes e quaisquer barreiras, o que permite a inclusão social e o 
deslocamento seguro e independente de qualquer cidadão. A participação social se dá pelo acesso confortável além de informação sobre 
atividades, como e onde ocorrem. Para que se obtenha acessibilidade espacial, é necessário que se atenda aos quatro componentes da 
acessibilidade, em sua totalidade, que são, segundo Dischinger, Bins Ely e Piardi: Orientação espacial; Comunicação; Deslocamento e Uso. Diante 
da complexidade e importância do tema, a pesquisa pretende elaborar e aplicar instrumentos de verificação das componentes de acessibilidade 
em ILPI na Grande Florianópolis. A pesquisa configura-se como caráter qualitativo como análise descritiva. Para tanto, será dividida em duas 
etapas: Fundamentação teórica: revisão bibliográfica sobre os assuntos principais da pesquisa - idoso, instituição de longa permanência para o 
idoso e componentes de acessibilidade; e Pesquisa de campo - compreende a aplicação do instrumento de análise elaborado, bem como 
compilação dos resultados obtidos. Para esta etapa serão utilizados os seguintes instrumentos: observação não participante e entrevistas não 
estruturadas. Com base nos estudos realizados, pretende-se desenvolver instrumento de análise que auxiliem arquitetos na concepção de 
edificações acessíveis para ILPI que contemplem um programa de necessidades efetivo para a aplicação das atividades responsáveis pelo bem 
estar e longevidade do usuário. Além disto, se espera contribuir para a avaliação e melhoria de normas técnicas referentes ao tema, caso exista a 
necessidade conforme resultados obtidos, proporcionando uma orientação mais adequada aos profissionais da área.  Ressalta-se que a presente 
pesquisa encontra-se em andamento. No entanto, como resultados parciais tem-se a análise da etapa pesquisa de campo, com a compilação dos 
dados extraídos in loco na ILPI selecionada como objeto de pesquisa.
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