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RESUMO 
 

 

Na atualidade, o crescente envelhecimento populacional desafia a sociedade e as políticas 

públicas de saúde, pois o aumento da longevidade precisa estar associado à qualidade de 

vida. Ambiente físico e social adequados são fatores fundamentais para o bem-estar do 

idoso, sobretudo o ambiente habitacional - nessa tese entendido como o conjunto da casa 

(unidade de habitação) e do seu entorno (vizinhança próxima). Além disso, a legislação 

brasileira nesse setor indica a importância do idoso permanecer em casa e na família.  

Além disso, a legislação brasileira nesse setor indica a importância do idoso permanecer 

em casa e na família. Com base nesse quadro gral, a tese teve como perguntas de partida: 

Como vive a população de idosos com 80 anos ou mais que é atendida pela Estratégia da 

Saúde da Família do Sistema Único de Saúde (ESF/SUS)? Que condições socioambientais 

do local de moradia atuam mais diretamente sobre sua qualidade de vida? Como essas 

pessoas percebem as condições de moradia vivenciadas? A pesquisa teve como objetivo 

geral investigar como o ambiente residencial (sócio físico) influencia as atividades 

cotidianas e a qualidade de vida da pessoa idosa. Estudo exploratório e qualitativo 

ressaltando as visitas domiciliares, desenvolvido com base em estratégia multimétodos. O 

trabalho empírico foi realizado na cidade de Cabedelo-PB, de novembro/2013 a 

fevereiro/2014. Participaram 36 idosos (31 mulheres e 5 homens), com idade entre 80 e 99 

anos, baixa escolaridade, os quais moram na área em média há  39 anos, e são atendidos 

pela ESF/SUS. Na primeira etapa da pesquisa foram aplicados questionários relativos aos 

dados sócio demográficos e à habitabilidade da residência e do entorno. Na segunda etapa, 

entrevista com roteiro semiestruturado, gravação, e passeio acompanhado pelo bairro (com 

os que aceitaram fazê-lo). Ao longo de todo trabalho foi mantido um diário de campo pela 

pesquisadora e realizadas observações naturalísticas do comportamento dos idosos. Os 

dados quantitativos foram descritos por meio de estatística descritiva, e as informações 

provenientes das entrevistas foram analisadas através da técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC). Dentre as ideias centrais que deles emergiram destacam-se: a 

representação da casa, apoio da vizinhança e questões relacionadas à díade 

independência/autonomia. O estudo mostrou que os idosos desenvolvem forte apego ao 

lugar onde mora, a importância dele para a sua saúde e o desejo de permanecer ali. Assim, 

embora vivenciem muitas barreiras (mais físicas do que sociais), no local onde moram, 

eles se dizem satisfeitos, mesmo quando as condições desfavoráveis são evidentes. 

Concluindo que como as casas são ambientalmente mais dóceis, mudanças simples 

garantem autonomia, independência e mobilidade aos idosos, de modo que a maioria deles 

foi considerada independente para o desenvolvimento das atividades de vida diária.  Por 

sua vez, as barreiras do meio urbano mostram-se mais difíceis de enfrentar, tornando este 

espaço inóspito à maioria dos participantes da pesquisa, condição que dificulta suas 

atividades físicas e sua participação social, e influencia negativamente sua qualidade de 

vida.  

Palavras-chave: Ambiente residencial; Qualidade de vida; Idoso; Psicologia Ambiental.  
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ABSTRACT 

 

Currently, the growing aging population challenges the society and public health policies, 

for increased longevity need to be associated with quality of life. Adequate physical and 

social environment are key factors for the welfare of the elderly, particularly the housing 

environment - this thesis understood as the home (dwelling unit) and its surroundings 

(close proximity). In addition, Brazilian legislation in this sector indicates the importance 

of the elderly remain at home and in the family. In addition, Brazilian legislation in this 

sector indicates the importance of the elderly remain at home and in the family. Based on 

this framework mortar, the thesis was starting questions: How do you live the elderly 

population aged 80 and over which is served by the Health Family Strategy of the Unified 

Health System? That social and environmental conditions of the place of residence act 

more directly on their quality of life? How do these people get housing conditions 

experienced? The research aimed to investigate how the residential environment (social 

and physical) influence everyday activities and quality of life of the elderly. Exploratory 

qualitative study highlighting the home visits, developed based on multimethod strategy. 

The empirical study was conducted in the city of Cabedelo-PB, Nov/2013 to Feb/2014. 

Participants were 36 elderly people (31 women and 5 men) aged between 80 and 99 years, 

little education, who live 39 years in the area (average). In the research first stage were 

applied questionnaires for socio-demographics and livability of the residence and the 

surroundings. In the second stage we used semi-structured interview and a tour 

accompanied in the neighborhood (with those who have accepted to do so). Throughout 

work it was kept a diary by the researcher and held naturalistic observations of the 

behavior of the elderly. Quantitative data were described using descriptive statistics, and 

information from the interviews were analyzed through the Collective Subject Discourse 

technique. Among the key ideas that emerged from them are: the representation of home, 

neighborhood support and related issues dyad independence / autonomy. The study showed 

that the elderly develop strong attachment to the place where he lives, the importance of it 

for your health and the desire to stay there. Thus, despite experiencing many barriers (more 

physical than the social), at the place where they live, they say they are satisfied, even 

when unfavorable conditions are evident. Concluding that as the houses are 

environmentally more docile, simple changes ensure autonomy, independence and 

mobility for the elderly. In turn, the barriers of the urban environment show it more 

difficult to deal with, making this space inhospitable to most survey participants, a 

condition that hinders your physical activities and social participation, and negatively 

influence their quality of life. 

 

Keywords: Residential environment; Quality of life; Old people; 

Environmental Psychology.  
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RESUMEN 
 

 

En la actualidad, el creciente envejecimiento de la población desafía a las políticas de la 

sociedad y de salud pública, para el aumento de la longevidad tienen que estar asociados 

con la calidad de vida. Entorno físico y social adecuada son factores clave para el bienestar 

de la, en particular el entorno de las viviendas de ancianos - esta tesis entendido como el 

hogar (unidad de vivienda) y sus alrededores (cerca de proximidad). Además, la legislación 

brasileña en este sector indica la importancia de las personas mayores permanecer en el 

hogar y en la familia. Sobre la base de este marco general, la tesis estaba empezando 

preguntas: ¿Cómo vive la población mayor de 80 años de edad, que se sirve de la 

Estrategia Salud de la Familia del Sistema Único de Salud (FSE / SUS)? Que las 

condiciones sociales y ambientales del lugar de residencia actúan más directamente en su 

calidad de vida? ¿Cómo estas personas obtienen las condiciones de vivienda 

experimentaron? La investigación tuvo como objetivo investigar cómo el entorno 

residencial (físico y social) influyen en las actividades y la calidad de vida de las personas 

mayores de todos los días. Estudio cualitativo exploratorio destacando las visitas 

domiciliarias, desarrollado en base a la estrategia multimétodo. El estudio empírico se 

llevó a cabo en la ciudad de Cabedelo-PB, noviembre / 2013 a febrero / 2014. Los 

participantes fueron 36 ancianos (31 mujeres y 5 hombres) con edades comprendidas entre 

80 y 99 años, poca educación, que viven en la zona durante un promedio de 39 años. En la 

primera etapa de la investigación se aplicaron cuestionarios para los socio-demográficos y 

de habitabilidad de la vivienda y el entorno. En la segunda etapa, con entrevista 

semiestructurada, grabación y gira acompañado de barrio (con los que han aceptado a 

hacerlo). En todo el trabajo que se llevó un diario por el investigador y realizó 

observaciones naturalistas de la conducta de las personas mayores. Los datos cuantitativos 

se describen mediante estadística descriptiva y la información de las entrevistas se 

analizaron mediante la técnica del Discurso del Sujeto Colectivo (DSC). Entre las ideas 

clave que surgieron de ellas son: la representación del hogar, apoyo vecinal y cuestiones 

conexas díada independencia / autonomía. El estudio mostró que las personas mayores 

desarrollan un fuerte apego al lugar donde vive, la importancia de la misma para su salud y 

el deseo de permanecer allí. Por lo tanto, a pesar de experimentar muchas barreras físicas 

(más que el social), en el lugar donde viven, dicen que están satisfechos, incluso cuando las 

condiciones desfavorables son evidentes. Concluyendo que como las casas son 

ambientalmente más dócil, simples cambios garantizan la autonomía, la independencia y la 

movilidad de las personas mayores, por lo que la mayoría de ellos fueron considerados 

independiente para el desarrollo de las actividades de la vida diaria. A su vez, las barreras 

del entorno urbano muestran más dificultades para hacer frente a, por lo que este espacio 

inhóspito para la mayoría de los participantes en la encuesta, una condición que obstaculiza 

sus actividades físicas y la participación social, y negativamente influyen en su calidad de 

vida. 

 

Palabras clave: entorno residencial; Calidad de vida; personas mayores; Psicología 

Ambiental.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

Minha carreira profissional teve início em 1984/85 com a conclusão da formação 

em Psicologia na Universidade Federal da Paraíba. Trabalhei na área durante 8 anos 

realizando atendimento à população infantil. Nessa trajetória realizei um estágio voluntário 

em um hospital da rede municipal da cidade de João Pessoa, no qual tive a oportunidade de 

trabalhar com os enfermeiros, desenvolvendo atividades relacionadas ao cuidar do 

paciente. Essa experiência me impulsionou a realizar o Curso de Enfermagem, concluído 

em 1994 na Escola de Enfermagem Santa Emília de Rodat, João Pessoa.  

A Enfermagem foi um passo significativo na minha trajetória profissional, 

somando-se à busca da psicologia por uma melhor compreensão da relação com o outro 

(paciente, familiares, colegas, auxiliares, técnicos de enfermagem); em muitos aspectos, a 

formação em Psicologia mostrou-se fundamental à prática como enfermeira.   

O passo seguinte foi o mestrado em Enfermagem - Saúde Pública, da UFPB, no 

qual me dediquei a “Bioética e direitos do usuário idoso assistido no Programa Saúde da 

Família” (Torres, 2006). Na época iniciei lecionando a disciplina de geriatria e 

gerontologia na Faculdade Santa Maria, em Cajazeiras, Paraíba.  

Atualmente sou professora assistente do Curso de Enfermagem da Universidade 

Federal de Pernambuco, ministrando as disciplinas de Administração, Administração em 

Serviços, e Clínica Médica, convidada para colaborar com essa última devido a minha 

experiência com idosos. Essa colaboração era realizada no Campus da UFPE no Núcleo de 

Atenção ao Idoso (NAI), onde existe um trabalho interdisciplinar entre Geriatria, Clínica 

Médica, Psiquiatria, Neurologia e Psicologia. 
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Minha prática consistia na realização da consulta de enfermagem ao idoso para que 

os alunos pudessem ter contato com essa população. No entanto, a formação em Psicologia 

colaborava significativamente, facilitava a compreensão dos idosos e a realização de 

intervenções voltadas para a busca de novas estratégias de trabalho, em campo relativo à 

prática de um cuidar humanizado, que priorizasse o paciente como pessoa que precisa ser 

assistida e valorizada em sua singularidade.  

Nos atendimentos me chamava à atenção o fato de que, ao relatarem sua história, 

além de falarem sobre sua queixa patológica (doença), os idosos dedicavam muito tempo a 

comentar sua inter-relação com seus familiares e questões relativas ao ambiente (físico e 

social) de suas residências. Em muitas situações a pessoa atendida demonstrava 

experimentar a sensação de estar segregada em seu próprio lar, informando não se sentir 

livre, e indicando que o local não lhe parecia o mesmo, estava diferente. Ou seja, sua 

autoestima e também a estima que tinha pelo lugar pareciam desaparecer quase 

simultaneamente, ou, pelo menos, se reforçavam mutuamente. Percebi que isso estava 

interferindo no processo saúde-doença e que era preciso intervir em prol do seu bem-estar, 

autonomia, independência e envolvimento social, dentre outros.    

A partir dessa inquietação, e querendo realizar um estudo que permitisse um olhar 

diferenciado com relação ao ambiente residencial, resolvi lançar mão da iniciativa 

interdisciplinar, e busquei a Psicologia Ambiental, a fim de refletir sobre a influência do 

ambiente residencial na qualidade de vida do idoso, tendo como meta investigar como essa 

população percebe a sua interação com o ambiente no atendimento às suas necessidades 

básicas e, consequentemente, para sua qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o aumento da população mundial de idosos tem trazido à tona 

questões socioeconômicas que impactam diversas esferas da sociedade, tornando-se um 

dos grandes desafios contemporâneos. O novo quadro demográfico, também conhecido 

como “revolução demográfica”, é fruto de uma conjunção de fatores que repercutem 

diretamente na solução dos problemas de saúde, tais como a melhoria das condições 

sanitárias, o avanço tecnológico na medicina, a diminuição do índice de fertilidade 

feminino e a redução da mortalidade infantil. Evidencia-se, ainda, não apenas o 

crescimento do número de pessoas idosas, mas também da sua expectativa média de vida, 

ou seja, da longevidade. No entanto, é fundamental considerar a importância de, além do 

aumento da quantidade de anos vividos, este grupo etário gozar de boa qualidade de vida, 

para o que é fundamental que a sociedade invista na promoção do envelhecimento bem-

sucedido. 

Neste quadro de envelhecimento populacional a ONU (1982) divide os longevos 

com idade superior a 60 anos em 3 grupos: idosos (entre 60 e 74 anos); anciãos (dos 75 aos 

90 anos) e velhice extrema (acima de 90 anos de idade). Dentre eles, destaca-se, por todo 

planeta, o acentuado crescimento da população na faixa etária de 80 anos ou mais em 

relação à população total, o que exige a realização de estudos mais aprofundados sobre 

esse grupo pelos diversos campos do conhecimento. 

No Brasil a situação não é muito diferente. De acordo com Censo 2010, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) indica que no país há 15 milhões de 

pessoas com idade a partir de 60 anos, o que corresponde a 8,6% da população. Dentre 

este, a média etária é de 74 anos e 29 dias, as mulheres são maioria, a escolaridade média é 

de 3,4 anos de estudo, e grande parte (8,9 milhões, ou seja, 2,4%) se responsabilizavam 
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financeiramente pelos domicílios, com um rendimento médio de um salário mínimo 

vigente. O IBGE estima que em 2060 serão 58,4 milhões de brasileiros idosos, 

representando 26,7 da população total. No entanto, nacionalmente a atenção ao idoso ainda 

é bastante deficitária, agravando-se devido à precariedade do sistema público de saúde, que 

apresenta baixa resolubilidade frente às necessidades da população, e se alia ao despreparo 

dos profissionais com relação ao enfrentamento do processo de envelhecimento.  

Nesse contexto, o Sistema Único de Saúde (SUS) corresponde a um sistema 

público de saúde formado por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, da 

administração direta, indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Tais 

instituições compõem uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada a partir das 

diretrizes da descentralização, integralidade e participação da comunidade (Paim, 2009).  

O SUS desenvolve uma das propostas de atenção primária de saúde mais 

abrangentes do mundo, tendo como uns de seus expoentes o Programa Saúde da Família 

(PSF). A partir do PSF foi criada a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que é uma 

reorganização do processo de trabalho em saúde mediante operações intersetoriais e ações 

de promoção, prevenção e atenção à saúde, pautada nos conceitos de universalidade, 

integralidade e equidade. Entre os principais serviços oferecidos pela ESF está o 

acompanhamento domiciliar preventivo, considerado uma proposta coerente com os 

recursos de um país pobre, heterogêneo e complexo como o nosso (Paim, 2009) 

Nesse cenário, as metas realizadas pela ESF são ações curativas e a assistência 

social, às quais se alia à busca por formas de evitar situações de dependência e de perda de 

autonomia dos idosos, com especial destaque para a possibilidade de permanecerem no 

ambiente ao qual estão adaptados e desfrutarem do convívio familiar. Para atender a essa 

demanda, a habitação e seus espaços adjacentes precisam estar preparados para dispor de 

infraestrutura associada à satisfação dessas pessoas e para mantê-las social e fisicamente 
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ativas. Isso exige investimento em estratégias voltadas para promover o envelhecer bem-

sucedido, ou seja, com saúde e bem-estar.  

Adotando a mesma perspectiva, nesta tese o termo ambiente residencial é entendido 

em sentido amplo, como o conjunto das condições da habitação em si (equivalente a 

ambiente doméstico, quer se trate de casa ou apartamento) e do seu entorno imediato 

(vizinhança com a qual a pessoa tem contato direto, geralmente no mesmo quarteirão ou 

área próxima, podendo ampliar-se em função de cada indivíduo e suas relações sociais). 

Assim, nesse texto, as expressões ambiente residencial, ambiente habitacional e ambiente 

domiciliar, são utilizados como sinônimos, indicando esse conjunto (casa + entorno). 

Enquanto, as palavras habitação, casa, domicílio e residência indicam a unidade de 

moradia, isto é, apenas a casa em si. 

Sem se esquivar de uma breve apreciação sobre a Política Pública de Saúde 

brasileira, em especial no tocante ao SUS e à ESF, a investigação se baseou na literatura 

ligada aos campos da Gerontologia Ambiental e da Psicologia Ambiental, valorizando 

pontos comuns entre ambas.  

A Gerontologia surgiu na segunda metade do século XX, como um ramo da área de 

saúde e teve uma crescente importância em virtude dos ganhos em longevidade para os 

indivíduos e as populações. É um campo multi e interdisciplinar que visa à descrição e à 

explicação das mudanças típicas do processo do envelhecimento e de seus determinantes 

genético-biológicos, psicológicos e socioculturais (Neri, 2001). Nesse contexto surgiu a 

Gerontologia Ambiental (GA) concebida como campo de modificação ou otimização da 

relação entre as pessoas idosas e o seu entorno socioespacial, doméstico e privado, arranjos 

de moradia, segurança, acessibilidade e políticas públicas (Batistoni, 2014; Sátiro, 2014). 

Nesse campo busca a otimização da competência da pessoa em relação às demandas do 

dia-a-dia. Entende-se por competência as aptidões físicas, psíquicas (cognitivo-emocional) 
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e sociais do indivíduo, as quais, em interação entre si e com condições do ambiente 

(facilidades e barreiras), influenciam o processo de envelhecimento (Wahl, 1999). Nesse 

sentido, esta tese recorreu à noção de Envelhecimento Bem-Sucedido (Baltes & Baltes, 

1990), caracterizado pelo Modelo Teórico da Seleção, Otimização e Compensação (SOC).   

Em complementação a essa perspectiva, a Psicologia Ambiental (PA) volta-se para 

o entendimento dos comportamentos dos indivíduos a partir de uma visão bidirecional que 

focaliza as inter-relações das pessoas com o ambiente em que se encontram, de modo que à 

existência psíquica e social somam-se as condições que caracterizam o lugar onde os 

indivíduos se encontram (Gifford, 1987; Hidalgo & Fernandez, 2001; Moser, 1998; Valera, 

1996).   

O interesse da PA pelos estudos da interação idoso-ambiente se mistura à sua 

própria origem, com as investigações clássicas de Sommer e colaboradores realizadas na 

década de 1960 e voltadas para os efeitos do ambiente institucional sobre o comportamento 

de idosos (Sommer, 1973). Na atualidade as pesquisas voltam para a sociabilidade em 

espaços livres (open spaces), ambientes restauradores e docilidade ambiental (Batistoni, 

2013; Gressler & Günther, 2013; Tofle, 2010, Wahl & Oswald, 2010), e implicações do 

desenho para pessoas em envelhecimento (Braubach & Power, 2011).  

Partindo da problemática e dos campos de estudo delineados nessa introdução, e 

considerando a importância da qualidade do habitar para o bem estar e a qualidade de vida 

da população que envelhece, a tese tomou como objeto de estudo o ambiente residencial 

de idosos com 80 anos ou mais atendidos pela Estratégia Saúde da Família do Sistema 

Único de Saúde (ESF-SUS). A escolha por esta faixa etária ocorreu devido ao fato de 

atualmente a 4ª idade ser considerada prioritária para a ESF, situação que está em 

consonância com as indicações da literatura nacional e internacional nesse campo, e 

também foi detectada na minha prática de consultas domiciliares de enfermagem. 



21 

 

Entre as perguntas de partida que desencadearam o trabalho encontram-se: Como 

vive a população de idosos com 80 anos ou mais que é atendida pela ESF-SUS? Que 

condições socioambientais do local de moradia atuam mais diretamente sobre a sua 

qualidade de vida? Como essas pessoas percebem as condições de moradia vivenciadas?  

Em resposta preliminar a essas indagações, defendo que as carências vivenciadas 

pela população atendida pela ESF não possibilitam a adaptação do seu ambiente 

residencial à grande variedade comportamental, apresentada pelas pessoas com idade 

avançada, condição que tem impacto direto em sua qualidade de vida.   

Para subsidiar essa discussão o objetivo geral da pesquisa é: investigar como o 

ambiente residencial (sócio-físico) influencia as atividades cotidianas e a qualidade de vida 

das pessoas idosas atendidas pela ESF/SUS. Complementando essa meta foram 

determinados dois objetivos específicos: 

- Compreender a habitabilidade1 do ambiente residencial vivenciado pelos idosos; 

         -Investigar como o idoso percebe a sua própria interação com o ambiente residencial 

(sócio-físico) para o atendimento às suas necessidades básicas e para a garantia de sua 

qualidade de vida; 

A atividade empírica aconteceu no município de Cabedelo, Paraíba, escolhido 

devido à grande de quantidade de idosos em sua população (detalhada no item 4.1 da tese) 

quanto em função do acesso da pesquisadora à ESF local, condições importantes para a 

realização do trabalho pretendido. 

A investigação, de caráter exploratório e adotando uma abordagem qualitativa, 

recorreu a multimétodos (Gunther, Elali & Pinheiro, 2008) por meio de manutenção de 

diário de campo da pesquisadora, observação naturalística (do ambiente e do 

                                                 
1 Habitabilidade- condição de utilização do local habitado, em termos de suas características físicas e sociais.  
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comportamento do idoso), aplicação de questionário e realização de entrevista semi-

estruturada.  

Para apresentar o trabalho realizado, a tese está organizada em cinco capítulos.  

Partindo de uma contextualização demográfica em busca de uma perspectiva social, 

o primeiro capítulo proporciona uma visão geral sobre o envelhecimento da população, as 

políticas públicas brasileiras direcionadas para o idoso e o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Nesse quadro geral destacam-se o incentivo ao desenvolvimento de atividades de 

permanência do idoso em seu domicílio de origem, e a necessidade de apoiá-lo de maneira 

a promover saúde, prevenir incapacidades e possibilitar a manutenção de sua capacidade 

funcional.  

O segundo capítulo enfoca o Envelhecimento Bem-Sucedido (Baltes & Baltes, 1990) 

e o modelo de Seleção, Otimização e Compensação (SOC), que associam a continuidade 

das competências comportamentais e a recuperação de déficit da pessoa idosa aos 

processos de manutenção e utilização de seus recursos internos e externos, de modo a 

maximizar ganhos e minimizar as perdas ao longo do processo de desenvolvimento. 

Também é comentada a importância da manutenção de redes sociais e da qualidade de vida 

enquanto fatores essenciais à promoção da autonomia, da independência e da vida ativa 

dos idosos.  

O capítulo três discorre sobre a Ecologia do Desenvolvimento Humano 

(Bronfenbrenner, 1979/1996) e a docilidade ambiental (Environmental Docility – 

Nahemow & Lawton, 1973). Pontuada a interação entre o idoso e o ambiente residencial 

em termos de microssistema (casa) e mesossistema (entorno), ressaltando a experiência 

ambiental e o apego ao lugar como elementos fundamentais para entendimento dessa 

relação.  
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O capítulo quatro explana o percurso multimetodológico realizado, apresentando os 

passos para a operacionalização da pesquisa empírica, que abrangeu: observação 

comportamental, questionário, entrevistas, passeio acompanhado e fotografias, além da 

manutenção de diário de campo.  

O Capítulo cinco consiste no conjunto de resultados obtidos na pesquisa realizada, 

acompanhados pela sua discussão. O capítulo é subdividido nos itens caracterização dos 36 

participantes, microssistema, mesossistema (pontuando tanto o ambiente físico quanto o 

ambiente social vivenciado pelos idosos) e comentários sobre a qualidade de vida dessa 

população em função do apego ao lugar e da docilidade ambiental. 

Na sequência são tecidas as considerações finais, destacando as contribuições 

originadas das discussões dos resultados e sugestões para futuras pesquisas. Seguem a 

listagem das referências utilizadas e os apêndices, que contém os o Termo de 

consentimento Livre e Esclarecido (em versões para pessoas alfabetizadas e não 

alfabetizadas), os instrumentos de pesquisa e o conjunto de 36 registros completos das 

situações investigadas, que consistem em breve caracterização de cada idoso, sua família e 

sua casa em uma ficha síntese, informações que fundamentam as tabelas e gráficos 

apresentados ao longo do texto. Constam, ainda, como Anexos, os documentos de 

aceitação da pesquisa pelo Comitê de Ética e pela prefeitura do município de Cabedelo, 

Paraíba. 
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1 O ENVELHECIMENTO E A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO 

 

Para compreensão acerca do tema a ser explorado, esse capítulo aborda aspectos da 

questão demográfica, da Politica Nacional do Idoso, do Estatuto do Idoso e uma breve 

explanação sobre o Sistema Único de Saúde.   

1.1 A Questão Demográfica    

No contexto do envelhecimento populacional, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) classifica a população a partir de um critério cronológico, definindo como idoso 

aquele indivíduo que possui 65 anos ou mais de idade em países desenvolvidos e, em 

países em desenvolvimento, reduzindo essa idade base 60 anos (Brasil, 2004). Detalhando 

as especificidades desta ampla faixa etária, a ONU (1982) subdivide as pessoas com idade 

superior a 60 anos em três grupos: idosos (entre 60 e 74 anos); anciãos (dos 75 aos 90 

anos) e velhice extrema (acima de 90 anos de idade). Por outro lado, é comum que as 

instituições utilizem o termo “4ª idade” para designar pessoas com 78 anos ou mais 

(Camarano & Pasinato, s/d). O interesse desta tese recai sobre este último grupo. 

Mais do que uma questão de terminologia, essas classificações indicam a acentuada 

preocupação mundial com o envelhecimento populacional, uma realidade relativamente 

recente no planeta, consolidada a partir do segundo terço do século XX. Essa modificação 

demográfica - que a OMS (2005) presume ser da ordem de 23% entre 1970 e 2025, 

devendo declinar a partir de 2043 - está vinculada a vários fatores, entre os quais se 

destacam: a queda da taxa de fecundidade (principal responsável pela gradativa redução do 

número de nascimentos); a melhoria das condições sanitárias, tanto nas cidades quanto nas 
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zonas rurais; o avanço tecnológico na medicina; a diminuição da mortalidade 

infantil; a melhoria nas condições de moradia, educação e socialização. Tal situação tem 

imposto grandes desafios às demandas sociais e econômicas em todo o mundo.  

Além do aumento da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população, a 

OMS alerta que, nesse grupo, o conjunto da população com idade superior a 80 anos tem 

se elevado rapidamente: em 2005 correspondia a 69 milhões nos países desenvolvidos, 

constituindo 1% da população mundial; para 2050 a perspectiva é que serão cerca de 400 

milhões de idosos com mais de 80 anos (OMS, 2012). 

Esse processo evolutivo não foi diferente no Brasil. Os dados do Censo/2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) mostra que em 1991 a 

população idosa correspondia a 10,7 milhões de pessoas, em 2000 passou para 

aproximadamente 14,5 milhões, e em 2010 para cerca de 20 milhões, devendo chegar a 

58,4 milhões em 2060 (26,7% de uma população de 218 milhões de pessoas). Em termos 

proporcionais verifica-se um grande boom da população “muito idosa” (80 anos ou mais), 

que está aumentando em ritmo acelerado: em 2010 havia um contingente de 2,9 milhões de 

pessoas com 80 anos ou mais, representando 14,3% da população idosa e 1,5% da 

população total; para 2040 estão previstos 13,7 milhões de pessoas nessa faixa etária, 

significando 6,7% da população total e 24,6% dos idosos (Brasil, 2013).   

A expectativa de vida dos brasileiros, que nos anos 1960 era de 52,6 anos, em 2010 

aumentou para 73,8 anos e, para 2020, a projeção é de 76,1 anos (Albuquerque, 2013). Em 

contrapartida, se nos anos 1960 uma mulher tinha em média 6,3 filhos, em 2000 não 

passou de 1,9 filhos, ou seja, segundo o autor, em termos apenas quantitativos, na metade 

do século XX “a fecundidade era muito alta e a mortalidade era um regulador da 

população” (p. 1), situação que mudou em menos de 60 anos. 
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Em termos de gênero, vários estudos realizados pontuam que em 1991, as mulheres 

correspondiam a 54% da população de idosos brasileiros, número elevado para 55,1% em 

2000 (Brasil, 2000). Segundo IBGE (2010), a predominância da população de idosas no 

Brasil (57,1% em 2010), constitui um fenômeno tipicamente urbano. Elas se concentram 

na Região Nordeste (58,6%) e quanto mais velho o contingente populacional estudado, 

maior a proporção feminina. De acordo com Moreira (2014), essa tendência à chamada 

“feminização” do processo de envelhecimento deverá perdurar por algum tempo.  

Outra informação importante nesse campo foi apresentada pela Pesquisa Nacional 

por Amostras de Domicílios (PNAD), em 2009. De acordo com ela, o Brasil ocupa o 11º 

lugar no ranking do analfabetismo da América do Sul, situação que é mais crítica em 

relação aos idosos, grupo que concentra o maior índice de analfabetismo brasileiro e que, 

portanto, deveria ser alvo de política especifica.   Além disso, a participação em atividades 

educativas (formais ou informais) constitui importante recurso para manter a 

funcionalidade, flexibilidade e adaptação dos idosos, pois permite e intensificam a 

convivência intergeracional (Neri & Cachioni, 1999).   

É notório, que o atual quadro de envelhecimento populacional traz preocupação e 

desafio para todos os países, no sentido de proporcionar leis e programas direcionados para 

os idosos priorizando a busca por prevenção, proteção, segurança, saúde e habitação. 

 

1.2 Políticas Públicas Brasileiras para o Idoso 

No Brasil, as políticas públicas relacionadas aos idosos têm procurado se engajar 

nas referências internacionais nesse campo, embora o processo de sua implantação ainda se 

encontre numa fase inicial.  
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 O marco inicial na construção da agenda internacional de políticas públicas para a 

pessoa idosa foi a primeira Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento que aconteceu em 

Viena (1982), e  resultou num plano global de ação, visando  garantir a segurança 

econômica e social dos indivíduos idosos, como também identificar as oportunidades para 

a sua integração ao processo de desenvolvimento dos países (Camarano & Pasinato, 2004). 

Esse Plano Internacional de Ação foi estruturado em 66 recomendações para os estados 

membros, referentes a sete áreas: saúde e nutrição, proteção ao consumidor idoso, bem-

estar social, previdência social, trabalho e educação, família, meio ambiente e moradia. 

Tais recomendações visavam promover a independência do idoso e dotá-lo de meios 

físicos ou financeiros para a sua autonomia. 

No âmbito das Nações Unidas, na Assembleia Geral de 1991 foram enfatizados 18 

princípios, relativos a população idosa, agrupados em cinco temas - independência,  

participação, cuidados,  auto-realização e dignidade – esclarecidos a seguir. A promoção 

da independência requer políticas públicas que garantam a autonomia física e financeira, 

ou seja, o acesso aos direitos básicos de todo ser humano: alimentação, habitação, saúde, 

trabalho e educação. Por participação, busca-se a integração dos idosos na sociedade, o que 

exige a criação de um ambiente propício para que possam compartilhar conhecimentos e 

habilidades e se socializarem. Os cuidados referem-se à necessidade do desfrute pelos 

idosos de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, através do cuidado familiar 

ou institucional. Auto-realização significa a possibilidade de os idosos fazerem uso de 

oportunidades para o desenvolvimento do seu potencial, por meio do acesso a recursos 

educacionais, culturais, espirituais e recreativos. Por último, o quesito dignidade requer 

que se assegure aos idosos a possibilidade de vida digna e segura, livre de toda e qualquer 

forma de exploração e maus-tratos (Camarano & Pasinato, 2004). 
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Diante desse desafio, países desenvolvidos e em desenvolvimento têm implantado 

programas sociais e de saúde voltados para garantir a qualidade de vida dos idosos, muitos 

dos quais demonstrando preocupação com o ambiente residencial das pessoas que 

envelhecem. Um quadro geral das principais iniciativas bem-sucedidas nesse campo será 

traçado a seguir, tendo como base as indicações da literatura especializada nesse campo, 

em especial os estudos de Pasinato e Kornis (2010), Alvarado (2011), Camarano e Pasinato 

(2004), Fernandes, Magalhães e Antão (2012), e com destaque para as experiências da 

Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca e Japão. 

Na Alemanha, desde a década de 1990 cabe à assistência social  amparar os idosos 

em condição de maior vulnerabilidade, sem condições para viver de forma autônoma e 

independente em seus próprios lares e que não contem com cuidados familiares. 

Paralelamente, os serviços de saúde responsabilizam-se estritamente pelos cuidados de 

saúde, com exceção dos casos de dependência funcional. Nesse contexto, o aumento do 

número de pessoas muito idosas (mais de 80 anos de idade) com problemas crônicos de 

saúde fez com que os custos com saúde e cuidados de longa duração motivassem a criação 

de um seguro voltado para os cuidados de longa duração, além do aprimoramento de 

medidas para promover sua estadia na própria casa, como visitas técnicas domiciliares 

cotidianas e uso de monitoramento por meio da rede telefônica e de computadores. 

Nos Estados Unidos da América (EUA) e na Espanha os programas sociais, de 

saúde, têm como base fatores ambientais que incidem sobre a qualidade de vida das 

pessoas idosas. Nesses dois países, os cuidados de longa duração voltados para a 

população idosa com limitações para a realização das atividades de vida diária (AVDs) são 

prestados no âmbito das ações na área da saúde. Nos EUA, em 1965 foram criados os 

programas Medicare (voltado para a população idosa, portadora de deficiência e doentes 

renais terminais) e Medicaid (voltado para a população pobre em condição de maior 
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vulnerabilidade, como idosos, portadores de deficiência, grávidas e crianças dependentes). 

No mesmo ano foi aprovado o Older Americans Act, uma legislação bastante avançada 

para a época, na qual era exigido que fossem construídas habitações apropriadas aos 

idosos, que deveriam ser projetadas e localizadas de modo a atender suas necessidades 

especificas, e disponibilizadas a preços com os quais eles pudessem arcar.  

Nesse cenário, a política de saúde da Dinamarca é considerada modelo, pois  busca 

maximizar a capacidade de independência dos indivíduos por meio da construção de uma 

pesada estrutura de serviços prestados à população em todos os momentos do ciclo de vida. 

Para isso o país conta com programas especificamente desenhados para o atendimento de 

crianças, idosos e portadores de deficiência, entre outros. 

As experiências da Alemanha, da Dinamarca e dos Estados Unidos, apontam para a 

importância do entendimento da demanda por cuidados de longa duração no âmbito dos 

sistemas de seguridade social. Certamente, são bastante evidentes as diferenças na 

conformação institucional dos sistemas de cada um dos países, porém os desafios para a 

articulação multidimensional das necessidades dos idosos com perda de autonomia e 

independência estão presentes em todos. É possível perceber algumas tendências comuns a 

todas as experiências: a busca por um novo equilíbrio entre responsabilidades públicas e 

privadas no cuidado dos idosos; o entendimento de que as alternativas que mantenham os 

idosos em seus próprios lares e/ou comunidades são preferenciais à institucionalização dos 

idosos, em função tanto das possíveis reduções com os custos do atendimento quanto como 

forma de assegurar o bem-estar dos idosos; a profissionalização da atividade de cuidar; a 

valorização do papel dos cuidadores informais, principalmente familiares; e a urgência do 

desenvolvimento de programas informativos e de apoio voltados para os mesmos 

(Camarano & Pssinato, 2004). 
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Outro importante exemplo de experiência bem-sucedida no campo do 

envelhecimento vem do Japão. Em 1989 o governo japonês instituiu sua “Estratégia de 

Dez Anos para Promover Cuidados de Saúde e Assistência Social para idosos”, mais 

conhecida como “Plano Dourado”, que instituía, entre outros, o auxílio de ajudante 

doméstico para idosos que permanecessem em seu domicílio, a oferta de centros de 

atendimento diário aos idosos e, em caso de necessidade, as visitas de médicos e 

enfermeiros em seu domicílio. Em 1999 essa política foi atualizada, com a denominação 

“Novo Plano Dourado”, passando a incluir mais ajudantes domésticos para idosos, abrigos 

de curta estadia para acomodar idosos em períodos que necessitam de descanso e cuidados 

especiais de saúde, a instituição de serviços adicionais (incluindo refeições e exercícios 

físicos) nos centros de atendimento diário, e a expansão de serviços em domicílio. Em 

2000 foi lançado o “Plano Dourado 21” com medidas especificas relacionadas a 

desenvolver ou melhorar as bases dos serviços de assistência de longo prazo, o apoio aos 

idosos senis, a rede de apoio comunitário, além de indicar a necessidade de incorporação 

do conceito de design universal, com eliminação de degraus e desníveis em calçadas, 

parques e outras áreas públicas, e a adaptação de banheiros públicos. Além disso, 

preocupado com a habitação dos idosos o governo promove a aquisição ou aluguel de 

casas que, para integrarem o programa não podem ter qualquer barreira em área interna ou 

no lote, ou seja, devem ser livres de obstáculos que dificultem o ir-e-vir dos seus ocupantes 

(Japan Fact Sheet, s/d). 

Apesar desses exemplos notáveis, muitos países ainda não apresentam uma política 

consistente no campo da atenção aos seus idosos, proporcionando a manutenção de sua 

autonomia, independência e qualidade de vida.  
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No Brasil, o crescimento da população idosa tem promovido a reestruturação as 

políticas públicas, a fim de identificar precocemente processos patológicos e tratá-los de 

forma participativa e efetiva evitando o aumento da proporção de incapacitados e doentes. 

Em seu artigo 196, a Constituição Brasileira de 1988 assegura a saúde como direito de 

todos e dever do Estado, a ser garantida por meio de políticas sociais e econômicas. Por 

esse direito entende-se o acesso universal e equânime a serviço e ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com atenção integral do Estado, Indicação que vai ao 

encontro das diferentes realidades e necessidades da população e dos indivíduos.   

Com base nessa concepção, em 1988 foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), 

reafirmado por meio da Lei Orgânica da Saúde (lei n. 8.080/90 – Brasil, 1990) e resultado 

de ações compartilhadas entre governo federal, estadual, municipal e da sociedade por 

intermédio dos Conselhos de Saúde. Essa Lei preconiza que a saúde abrange fatores 

determinantes e condicionantes, como saneamento básico, alimentação, trabalho, renda, 

educação, transporte, meio ambiente, lazer e moradia.  

Diante dessas exigências tornou-se imprescindível a identificação da população 

com idade igual ou superior a 60 anos e, o tratamento de idosos portadores de doenças 

crônicas, consideradas fatores de risco, embora sua presença não signifique que a pessoa 

não possa gerir sua vida de maneira independente (Gordilho, 2000).  De acordo com Cohen 

(2004), a política de saúde do SUS enfatiza os princípios de Promoção da Saúde como a 

universalidade, integralidade e equidade, promovendo a descentralização dos princípios.     

Essas diretrizes aliadas à preocupação com o envelhecimento saudável subsidiam a 

criação da Política Nacional do Idoso, Lei 8.842/94 (Brasil, 1994), regulamentada pelo 

Decreto nº 1.948 de 03/07/96 (Brasil, 1996), que enfoca questões relevantes como a 

preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade (física e moral), e 

participação social. Ela visa ainda à promoção da longevidade com qualidade de vida, 
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dispondo ações voltadas, tanto para quem está idoso quanto para os que irão envelhecer. 

Essa contribuição é considerada favorável aos idosos, pois permitem que desfrutem da 

convivência familiar e de outras gerações, exigindo que os programas habitacionais 

promovam melhoria de condições de habitabilidade e a adaptação da moradia e sua 

adaptação ao estado físico e condições de locomoção do usuário (Capítulo IV no Art. 10 

inciso V).   

Nesse contexto, a perda da capacidade funcional é considerada um dos principais 

problemas que afetam o idoso, pois pode representar a perda das habilidades físicas e 

mentais necessárias para realização de atividades básicas e instrumentais da vida diária. 

Assim, em 1999, a Portaria Ministerial nº 1.395 determinou que os órgãos e entidades do 

Ministério da Saúde promovam a elaboração ou a readaptação de planos, projetos e 

atividades a fim de ampliar essa capacitação (Brasil, 1999).   

Finalmente, em outubro de 2003 foi sancionado o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 

- Brasil, 2004), cujo propósito é assegurar os direitos consagrados pelas políticas públicas 

voltadas às pessoas dessa faixa etária. Seu capítulo IX Artigo 38, que trata da habitação, 

indica a importância de: priorizar os requisitos de eliminação de barreiras arquitetônica e 

urbanísticas para garantir a acessibilidade ao idoso; reservar 3% (três por cento) das 

unidades residenciais para atendimento dessa faixa etária; e implantar equipamentos 

urbanos comunitários voltados a essa camada da população. Além disso, o Art. 50, inciso 

IV enfatiza o oferecimento de instalações físicas em condições adequadas de 

habitabilidade, higiene, salubridade e segurança.  

Nesse contexto, Santos e Silva (2013) indicam que, embora no Brasil as políticas 

públicas possam ser entendidas como um dos pilares na constituição do bem-estar dos 

idosos, as dificuldades enfrentadas para acompanhar o rápido crescimento dessa população 

se traduzem na precariedade do serviço prestado e na distorção das responsabilidades sobre 
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o idoso dependente, que geralmente recai majoritariamente sobre sua família. Assim, 

embora o art. 196 da Constituição Federal Brasileira (Tácito, 1988, p.188) indique que: “a 

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, prevenção e recuperação”, o 

SUS ainda não está preparado para fornecer o suporte necessário a essa ação. Deste modo, 

como não existe uma rede de apoio suficientemente organizada, a velhice acaba sendo 

tratada como uma questão de responsabilidade individual ou familiar, restrita ao espaço 

privado do domicílio e contando com pouco (ou nenhum) apoio externo. 

Frente a tal exigência, os principais desafios para o sistema de saúde brasileiro são: 

estabelecer indicadores que possam identificar idosos com alto risco de perda funcional e, 

na atenção básica, orientar ações para promover sua saúde e capacidade funcional. Essas 

solicitações representam oportunidades para que o sistema de saúde se torne mais eficiente, 

consolide seus vínculos com a população, contribua para a universalidade do acesso e a 

garantia da integralidade da assistência, como indicam os documentos de implantação de 

Normas Operacionais Básicas - NOB (Brasil, 1991, 1996). As NOB tiveram em sua 

elaboração a participação de diferentes segmentos da sociedade (Brasil, 2001), estando 

entre suas finalidades primordiais o avançar na consolidação dos princípios do SUS e o 

aperfeiçoamento da sua gestão, o que aponta para a reordenação do modelo vigente, 

fundamentada na qualidade de vida das pessoas e na qualidade do seu ambiente. Nesse 

contexto destaca-se a Lei 8080, que é fundamentada por oito princípios especificados a 

seguir (Brasil, 2001, p 89):      

A ampliação desse conceito fundamenta-se na direção de um sistema de saúde 

centrado na qualidade de vida das pessoas e na qualidade do seu ambiente. A Lei 8080 é 

fundamentada em oito princípios (Brasil, 2001, p 89):  
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Saúde como direito - constitui um direito fundamental do ser 

humano, cabendo ao Estado criar condições indispensáveis ao 

pleno exercício através de políticas econômicas e sociais que visem 

a redução de riscos de doenças e de outros agravos, assegurando 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde individual e coletiva;  

Integralidade da assistência - conjunto articulado e contínuo de   

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos em 

todos os níveis de complexidade do sistema;  

Universalidade - garante acesso aos serviços de saúde para toda a 

população, em todos os níveis de assistência; 

Equidade - consiste na igualdade na assistência à saúde com ações 

e serviços priorizados em função de situações de risco e condições 

de vida e saúde de determinados indivíduos e grupos;  

Resolutividade - capacidade de resolução das ações e serviços de 

saúde, através da assistência integral, contínua e de boa qualidade à 

população adstrita, no domicílio e na unidade de saúde através de 

intervenções sobre os fatores de risco aos quais a população está 

exposta;  

Intersetorialidade - lida com o desenvolvimento de ações integradas 

entre serviços de saúde e outros órgãos públicos, articulando 

políticas e programas de interesse para a saúde, principalmente, 

áreas que não compreendidas no âmbito do SUS;  

Humanização do atendimento – promoção de vínculos entre os 

profissionais e a população, que se refletem em conexões entre os 

serviços de saúde e a comunidade;  

Participação – estimulo à comunidade para o efetivo exercício do 

controle social, na gestão do sistema e na definição de serviços no 

processo saúde/doença. 
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A Norma Operacional Básica (NOB-SUS, 1996) fortalece o SUS e contribui para o 

redirecionamento do modelo de atenção, que é centrado na qualidade de vida das pessoas, 

na qualidade do meio ambiente e especialmente, nos núcleos sociais primários, como as 

famílias.  Por um lado, o novo modelo requer a transformação na relação entre o usuário e 

os agentes do sistema de saúde, isto é, o restabelecimento do vínculo entre quem presta o 

serviço e quem o recebe e, por outro lado, exige a intervenção ambiental, no sentido de que 

sejam assim, modificados fatores determinantes da situação de saúde. Tais metas serão 

atingidas mediante a utilização de estratégias capazes de: operacionalizar sua interação, 

promover políticas públicas saudáveis que permeiem a ação intersetorial e implementar a 

nova institucionalidade social (Cohen, 2004).  

Para contribuir com a investigação dos aspectos ambientais que interferem nas 

situações de saúde, social e familiar, foi implantado o Programa Saúde da Família (PSF), 

através de um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo que desenvolve uma das 

propostas de atenção primária mais abrangente. Com a finalidade de reorientar o modelo 

assistencial e operacionalizado através da implantação de equipes multiprofissionais em 

unidades básicas de saúde. O PSF foi inspirado em um movimento que se estruturou em 

1966 nos Estados Unidos, quando comitês formados pela American Medical Association 

elaboraram documentos para uma política federal e estadual que financiasse a formação 

de médicos de família por meio de cursos de Pós-Graduação (Brasil, 2011). Ele foi 

iniciado no Brasil em janeiro de 1994, momento de formação das primeiras equipes de 

Saúde da Família, incorporando-se e ampliando-se a atuação dos Agentes Comunitários 

de Saúde (ACS). Cada equipe do PSF tem de quatro a seis ACSs, número que varia de 

acordo com o tamanho do grupo de pacientes sob a responsabilidade da equipe, numa 

proporção média de um agente para 575 pessoas.  

Nesse contexto, o ACS é um elo cultural do SUS com a população e seu contato 

permanente com as famílias facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde. Mora 

na área adstrita em que atua e é um personagem-chave na ligação da equipe de saúde à 

comunidade destacado pela comunicação com as pessoas e pela liderança natural por 

meio da visita domiciliar. Momento privilegiado no contato com os membros da 

comunidade, realizando o diagnóstico psicossocial de cada família, detectando situações 

de vulnerabilidade de saúde, social ou familiar. A partir desse levantamento a família é 

orientada a buscar os serviços de saúde disponíveis, cabendo aos enfermeiros desenvolver 

ações preventivas no plano primário e secundário. Dentre os princípios básicos referentes 
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às pessoas idosas, o chamar atenção sobre os fatores de riscos aos quais estão expostas 

(tanto na própria residência quanto fora desta), e sugerir formas de intervenções para 

eliminar ou minimizar tais problemas (Cohen, 2004).         

Nesse sentido, a Política Nacional de Atenção Básica formulada em 2006 propõe 

que o PSF seja utilizado como Estratégia Saúde da Família (ESF) para a reorganização da 

atenção básica. A atuação da ESF foi tema discutido no III Fórum Social Mundial como 

prioridade da política de saúde pública do Brasil, e retomada pela Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) no sentido de incentivar o desenvolvimento da habitação 

saudável como ferramenta para a otimização dos resultados. Assim, a construção de redes 

de atenção e cuidado, que inclui o apoio do Núcleo de Apoio Saúde da Família (NASF) 

foi criada pelo Ministério da Saúde em 2008, com o objetivo de apoiar a consolidação da 

Atenção Básica no Brasil ampliando sua abrangência e resolubilidade. Equipes 

multiprofissionais que devem trabalhar de forma integrada às equipes Saúde da Família, 

apoiando-as e compartilhando saberes. A lógica do trabalho deve ser o apoio matricial. 

 A ESF é estruturada e vinculada à Atenção Básica de Saúde visando promover 

uma atenção integral com o foco nos conceitos de veiculação, responsabilização, 

resolutividade e territorialização visando desenvolver um olhar holístico que abrange o 

ambiente nas diversas dimensões (físicas, socioculturais, biopsicossociais) nas quais estão 

inseridos os indivíduos e a família.  Inserida nesse contexto, a Atenção Básica consiste em 

um conjunto de ações, visando a desenvolver uma atenção integral que impacte na situação 

de saúde e autonomia das pessoas, nos determinantes e condicionantes de saúde. Ela atua 

no âmbito individual ou coletivo, situada no primeiro nível de atenção dos sistemas de 

saúde que se volta para a promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação (Brasil, 2001).  

Sob esse ponto de vista, a territorialização representa a organização dos processos 

de trabalho e das práticas de saúde, implementadas sobre uma base territorial.  Caracteriza-

se território a condição de cotidiano no qual se dá a interação entre pessoas e os serviços de 

saúde no nível local do SUS. Além disso, a adstrição dos usuários propicia relações de 

vínculo, afetividade e confiança entre pessoas, famílias, grupos e profissionais/equipes, os 

quais passam a ser referência para o cuidado, garantindo a continuidade e a resolutividade 

das ações de saúde e do cuidado (Santos & Rigoto, 2010). 

 A Lei nº 10.424 de 16/4/2002 (Brasil, 2002), acrescenta capítulo e artigo à Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 
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proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento de serviços 

correspondentes e dá outras providências, regulamentando a assistência domiciliar no 

Sistema Único de Saúde. Ela estabelece a Assistência Domiciliar como uma modalidade 

assistencial a ser desenvolvido pelo Centro de Referência em Assistência à Saúde do Idoso, 

o que vem a proporcionar maior assistência a população idosa a identificar seu nível de 

dependência e realizar acompanhamento direcionado e diferenciado para situações que 

necessitar.  Com o envelhecimento ocorrem diversas modificações no organismo que se 

iniciam em diferentes épocas e ritmos interferindo na probabilidade de sobrevivência. 

A prática de a visita domiciliar tem se tornado indispensável desde a década de 

1990, com a progressiva efetivação de um novo modelo de atenção à saúde, com enfoque 

na promoção da saúde individual e coletiva. Ela também proporciona outras ações como à 

busca ativa de casos e a assistência no cuidado ao usuário acamado ou sem condições de 

acesso à Unidade de Saúde da Família devido a barreiras físicas, pessoais, geográficas ou 

familiares (Brasil, 2006), incluindo serviços que vão desde suporte para as atividades 

básicas de vida diária (ABVD) e as atividades instrumentais da vida diária (AIVD).  

De acordo com a Portaria GM nº 648 de 29/03/2006 (que aprova a Política 

Nacional de Atenção Básica e organiza esse nível de atenção no domicilio e nos demais 

espaços comunitários), a visita domiciliar constitui a porta de entrada para a residência dos 

usuários e proporciona a troca de saberes essenciais para conhecer a realidade do idoso e 

sua família, nos aspectos psico-afetivo-sociais, biológicos e condições ambientais físicas 

(Cunha & Gama, 2012). Nesse contexto, é uma ferramenta importante na investigação das 

condições ambientais e da inter-relação do idoso com a sua família do processo de 

envelhecimento bem-sucedido, fundamental para o desenvolvimento dessa tese. 

Após apresentar-se minimamente a política nacional no campo da saúde dos idosos, 

é essencial entender o processo de envelhecimento e suas exigências, temática a ser 

trabalhada no capítulo 2. 
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2 Entendendo o envelhecer 

 

Última etapa do ciclo vital, à velhice corresponde a alterações de natureza 

biopsicossociais complexas relacionadas a fatores socioculturais, psicológicos e genético-

biológicos a serem encaradas pela pessoa em desenvolvimento e pela sociedade. A 

literatura indica vários modos de entender e classificar as características das pessoas que 

atingem essa etapa da vida.  

De acordo com Mendes, Oliveira e Côrte (2010), Neri e Cachioni (1999), entre 

outros, é possível definir três tipos de envelhecimento: primário, normal, senectude ou 

senescência (processo universal de envelhecimento, caracterizado por diminuição 

progressiva das funções orgânicas, funcionais e psicológicas, processo que pode ser 

minimizado pela adoção de um estilo de vida ativa e hábitos saudáveis em termos de 

alimentação, atividades físicas e engajamento social);  secundário, patológico ou senilidade 

(acompanhado por doenças graves, acidentes ou estresse emocional, o que induz o 

surgimento de condições patológicas que exigem assistência específica; terciário ou 

terminal (caracterizado por acentuado aumento das perdas individuais devido ao grande 

declínio das funções físicas e psíquicas).  

Ao analisar a velhice a partir da redução ou perda de competências pelo indivíduo, 

Baltes e Silverberg (1995) identificaram três tipos de dependências: dependência 

estruturada (associada à redução ou perda da competência produtiva); dependência física 

(devida à menor capacidade física, evidenciada quando o idoso é acometido por doenças 

degenerativas, como Alzheimer, derrame cerebral, atrofia muscular, entre outros); 

dependência comportamental (relativa à dificuldade para realizar o autocuidado e outras 

atividades da vida diária). 
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Por sua vez, Schneider e Irigaray (2008) investigam o envelhecer em função das 

alterações vivenciadas pela pessoa que classificam em: biológicos (resultam da crescente 

vulnerabilidade do organismo e da maior probabilidade de morrer); sociais (relativa às 

expectativas da sociedade, sendo consideradas “velhas” as pessoas que não se mostrarem 

socialmente ativas e produtivas, considerado o padrão esperado para a sua faixa etária e 

pela cultura local); psicológicos (voltadas para auto-regulação do indivíduo e suas 

possibilidades de fazer escolhas, tomar decisões, definir opções comportamentais, 

autoregular-se e regular suas relações com outras pessoas, dentro e/ou fora da família).  

Além disso, Baltes (1997) ressalta que o envelhecimento ocorre de maneira e 

velocidade diferentes para os indivíduos, de maneira que compreendê-lo significa entender 

as variações nas diversas dimensões da vida da pessoa ou grupo, ao longo do tempo. 

Conhecido como perspectiva de curso de vida ou life-span, este ponto de vista teórico-

metodológico defende que o desenvolvimento é função de processos biológicos, 

psicológicos, sociais e ambientais (Baltes, 1997; Baltes & Baltes, 1990; Neri, 1995), 

ressaltando que os estudos nesse campo devem considerar aspectos ligados à três 

dimensões:  multidirecionalidade do desenvolvimento (reconhece que as mudanças podem 

assumir diferentes direções num mesmo período do desenvolvimento, incluindo 

crescimento/amadurecimento de determinados domínios e declínio em outros); plasticidade 

individual (flexibilidade da pessoa em lidar com mudanças ou novas situações, condição 

que tende a declinar com a idade, auxilia a ampliar a duração da vida no caso de existirem 

investimentos em instrumentos, técnicas e recursos de proteção às agressões do ambiente, e 

é pouco responsiva aos recursos culturais); seleção dos domínios comportamentais 

(estratégia adotada pelas pessoas que recorrem às capacidades funcionais disponíveis a fim 

de compensar perdas e otimizar comportamentos).  
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Até atingir esse entendimento (hoje dominante), as noções de velhice e 

envelhecimento evoluíram gradativamente ao longo do tempo, tendo realizado grandes 

avanços nas últimas décadas do século XX. Até a década de 1950, envelhecer era 

compreendido como um processo unitário, porque vários de seus aspectos não eram 

explicados pela ciência. Envelhecer era definido como um fato médico-social, em 

decorrência de sua associação com a pobreza, à mendicância e a doença, notadamente na 

vida urbana.  

Segundo Neri (2001), as mudanças ideológicas da década de 1960 promoveram o 

afloramento de um novo paradigma, cuja base era entender que o envelhecimento não é 

sinônimo de doença, inatividade e contração geral no desenvolvimento, e sim a última fase 

do ciclo vital, que pode ter efeitos diferentes em épocas e sociedades diferentes. Surgiu aí o 

termo “velhice bem-sucedida”, que referenciava a preservação de níveis de desempenho 

parecidos com os de indivíduos mais jovens e reforçava a ideia de que o requisito 

fundamental, para uma boa velhice é a preservação do potencial do indivíduo para o 

desenvolvimento. Posteriormente ocorreu a implementação da terminologia “velhice 

saudável”, que Shons e Palma (2000) comentam estar mais diretamente ligada a programas 

de assistência e manutenção da saúde, geralmente associados a atividades curativas. Sob 

uma perspectiva preventiva, no final da década de 1990, a OMS substituiu a expressão 

“envelhecimento saudável” pelo conceito de “envelhecimento ativo” (OMS, 2005). Nesse 

sentido, busca além dos cuidados com a saúde, incluir a possibilidade dos idosos 

permanecerem socialmente atuantes à medida que a expectativa de vida daquela sociedade 

se amplia, que corresponde à otimização das oportunidades para manutenção da sua saúde, 

participação e segurança.  
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Fruto dessa procura por entender o envelhecimento, e das nuances terminológicas 

recentes, em todo o planeta atualmente, o ponto de partida básico da atenção ao idoso 

permanece sendo a busca pelo envelhecimento bem-sucedido.  

 

2.1 O Envelhecimento Bem Sucedido  

Em termos individuais o envelhecimento é uma experiência heterogênea, pois o 

modo como cada pessoa envelhece depende da interação entre fatores genéticos e 

ambientais, do contexto histórico-cultural em que está inserido, da maneira como 

organizou o seu curso de vida (interações educacionais, de saúde, habitacionais e 

trabalhistas vivenciadas) e de eventuais imprevistos (doenças, acidentes) surgidos no 

processo de interação entre estes fatores (Lima, Silva & Galhardoni, 2008; Neri, 2007).  

Paschoal (2006, p. 331) comenta que alguns dentre estes fatores podem ser 

considerados “imutáveis, como raça, sexo, família (onde se nasce) e ambiente social, 

enquanto outros são plenamente modificáveis como hábitos, estilo de vida, maneira de 

encarar a vida e meio ambiente”.  Certamente, envelhecer “bem” depende do equilíbrio 

entre as limitações e as potencialidades de cada indivíduo, no sentido de ter capacidade de 

lidar com as perdas ocorridas no envelhecimento, o que envolve demandas ambientais, 

habilidades, motivações individuais e capacidade biológica (Neri & Cachioni, 1999). 

Além disso, Baltes e Baltes (1990) indicam três perspectivas que alicerçam a 

competência de uma pessoa no cotidiano: capacidade (possibilidade da realização ou não 

de realização de certas atividades); maestria (percepção de que é possível conseguir lidar 

com as atividades do dia a dia); adequação (pontua o ajuste, observável, entre a 

competência no cotidiano e as condições e os desafios do contexto).  
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 Nesse cenário, a busca por um envelhecimento bem-sucedido exige que os mais 

velhos participem dos contextos sociais, políticos e individuais. Para tanto Papaléo-Netto 

(2006) indica ser preciso: reduzir o risco de doenças e incapacidades funcionais 

relacionadas às doenças; promover bom funcionamento mental e físico; possibilitar 

envolvimento ativo com a vida.  

A literatura enfatiza, ainda, que a velhice bem-sucedida não significa manter níveis 

de desempenho semelhantes aos de indivíduos mais jovens, mas, sim, preservar os limites 

da plasticidade individual e da capacidade de resiliência do indivíduo, a fim de que 

enfrente dificuldades decorrentes de eventuais perdas. Resende e Neri (2007) ressaltam, 

ainda, a importância de considerar que cada indivíduo, sociedade e grupo social têm seus 

próprios critérios e valores. A partir deles pode ser avaliado o grau de saúde, envolvimento 

e independência na velhice, caracterizando o que significa envelhecimento bem-sucedido 

naquele contexto. Na velhice, fica resguardado o potencial de desenvolvimento, dentro do 

limite da plasticidade individual. Com o envelhecimento diminui a plasticidade 

comportamental, definida como a possibilidade de mudar para adaptar-se ao meio (por 

exemplo, novas aprendizagens) e diminui a resiliência, definida como a capacidade de 

reagir e de recuperar-se dos efeitos da exposição a eventos estressantes (por exemplo, 

doenças e traumas físicos e psicológicos). A plasticidade individual no desenvolvimento e 

envelhecimento depende das condições histórico-culturais existentes durante certo período, 

que se reflete na organização do curso de vida dos indivíduos (Neri, 2001). 

A plasticidade, nos estudos de Neri e Cachioni (1999) mostra que o processo de 

ganhos e de perdas advindos da velhice, afeta a flexibilidade nesse campo. De fato, é 

evidente a rapidez com que diferentes alterações podem acarretar mudanças 

comportamentais, físicas, psicossociais e na capacidade de adaptação do idoso. Sob este 

ponto de vista, Baltes (1997) comenta que ao se avaliar ganhos e perdas resultantes do 
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desenvolvimento é conveniente entender as exigências colocadas ao indivíduo e ao 

ambiente durante todo o processo de adaptação. Assim, a dependência física, cognitiva, 

afetiva ou social não são fatores essenciais da velhice, pois eventuais perdas podem ser 

compensadas pelo desenvolvimento de conhecimentos práticos, referentes à organização e 

ao manejo do ambiente (Neri, 1993), embora também exista a possibilidade da adaptação 

se traduzir em isolamento, depressão e comorbidade (Mendes, 2007).   

Diante desse modelo, para que as pessoas se sintam adaptadas às condições 

ambientais e tenham um envelhecimento tranquilo, é necessário que as exigências dos 

ambientes que frequenta sejam compatíveis com suas capacidades físicas e 

comportamentais. Envelhecimento bem sucedido envolve aspectos objetivos e subjetivos 

relativos a doenças e capacidade funcional no envelhecimento, bem como sua percepção 

(subjetivo) pelo idoso (Pruchno, Wilson-Genderson & Cartwright, 2010). Nesse cenário, o 

envelhecimento bem-sucedido não é um privilégio, e sim uma meta a ser alcançável por 

qualquer indivíduo e por aqueles que acompanham o tornar-se idoso.  

 Ao estudarem o envelhecimento bem-sucedido, Baltes e Baltes (1990) criaram a 

Teoria da Seleção, Otimização e Compensação (SOC), que contribui para a compreensão 

do modo como às pessoas idosas utilizam mecanismos de compensação e regulação de 

suas perdas, transformando seus recursos internos e externos em oportunidades para 

manejo das mudanças em suas condições biológicas, psicológicas e sociais. Para tanto, a 

teoria postula três processos essenciais na inter-relação entre o desenvolvimento e o 

envelhecimento – seleção, otimização e compensação – descritos a seguir.  

Seleção: corresponde à triagem das atividades nas quais a pessoa apresenta um 

bom desempenho, com exclusão daquelas de difícil execução, o que significa a 

diminuição das alternativas permitidas pela plasticidade individual.  
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Otimização: diz respeito ao gerenciamento das habilidades que estão 

preservadas, utilizando recursos para alcançar níveis mais altos de 

funcionamento.  

Compensação: é caracterizada pela aquisição de novos ou a manutenção das 

habilidades que ainda estão preservadas adotando-se métodos para mantê-las ou 

aprimorá-los.  

Os idosos utilizam estas estratégias para lidar com as dificuldades do 

envelhecimento, de modo que, respeitando os limites individuais ativam suas capacidades 

de reserva para o desenvolvimento, a fim de manter e otimizar a funcionalidade, a 

dependência e outros domínios que necessitem ajuste (Baltes, 1996; Neri & Cachioni, 

1999; Rabelo & Neri, 2005). O manejo desses fatores permite que alguns alcancem uma 

velhice bem-sucedida e independente, enquanto outros não o conseguem. Como em outras 

etapas do desenvolvimento humano, a capacidade adaptativa é essencial, para a qual 

contribuem as circunstâncias da história pessoal de cada um, os ideais da sociedade e às 

condições e valores presentes no ambiente (Neri, 1995). Tais condições caracterizam um 

relativo equilíbrio entre as limitações e as potencialidades do indivíduo, proporcionando-

lhe recursos para lidar com perdas inevitáveis, na busca de um equilíbrio baseado na 

compensação das perdas normativas e não-normativas acarretadas pelo envelhecimento.  

Nesse contexto, as perdas normativas são aquelas associadas ao processo biológico de 

envelhecimento correspondem à diminuição da plasticidade comportamental (capacidade 

de mudar para adaptar-se ao meio) e da resiliência biológica (capacidade de enfrentar e se 

recuperar dos efeitos da exposição à doença, acidentes e incapacidades), estando ligadas a 

uma perspectiva histórica e biocultural (Baltes & Singer, 2001). Por sua vez, as perdas 

não-normativas são imprevisíveis quanto à sua ocorrência, pois não dependem da 
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ontogenia ou do tempo histórico (Neri, 2006, 1995), como pode ser exemplificado por 

sequelas advindas de acidentes de trânsito.  

Para o SOC, o bem-estar na velhice relaciona-se fortemente ao modo como a 

pessoa lida com estas perdas, grande parte do que é fruto do equilíbrio entre as dimensões 

ligadas à sua capacidade funcional (Ramos, 2005), entendida enquanto interação entre 

saúde física, saúde mental e independência econômica.  

Gignac, Cott e Badley (2000) realizaram estudo com 248 idosos com incapacidade 

física causada por osteoartrite e/ou osteoporose. Esses autores estudaram a relação entre 

SOC e o processo de envelhecer, incluindo variáveis como doença, incapacidade, 

percepções de doença, e apoio. No entanto, os processos de seleção foram invocados em 

resposta a perdas em funcionamento ou capacidade. Eles evitaram incluir atividades ou 

reduzir ou restringir suas atividades, bem como transformar seus objetivos. Em relação à 

otimização, essa estratégia abrangeu os esforços que as pessoas fazem para aumentar ou 

enriquecer as suas reservas para que possam continuar funcionando. Como exemplos 

incluíram a prática, formação e exercício para superar o declínio comportamental. 

Finalmente, os esforços de compensação foram respostas a perdas na capacidade e 

incluíram os processos psicológicos ou comportamentais (por exemplo, os esforços, a 

utilização de dispositivos de assistência) para melhorar o funcionamento. Dessa forma, os 

resultados apontaram que as estratégias mais utilizadas pelos idosos do modelo SOC foram 

a otimização e compensação. 

 Em outro estudo Lang, Rieckmann e Baltes (2000) utilizaram o modelo SOC 

associado ao funcionamento físico e mental, isso significa que quanto mais o indivíduo 

dispuser de recursos nos domínios do funcionamento sensório-motor, cognitivo, social e da 

personalidade, melhor articulação das estratégias destacando a otimização e compensação. 

No estudo realizado pelos autores, com base no Berlin Aging Study foi proposto que os 
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idosos que fossem ricos nestes recursos demonstravam diferenças negativas associadas ao 

envelhecimento e funcionavam melhor no cotidiano do que aqueles que são pobres em 

recursos. Os resultados ressaltaram que o uso de estratégias de seleção, otimização e 

compensação no cotidiano é mais acentuados entre os idosos ricos em recursos quando 

comparados com aqueles pobres em recursos. Os idosos ricos em recursos sensório-motor, 

cognitivo, social e de personalidade investiam mais tempo com seus familiares, reduziam a 

diversidade de atividades dentro do domínio como lazer, sono com mais frequência e 

aumentaram a variabilidade de investimentos de tempo entre as atividades. 

No entanto, a capacidade funcional é considerada ponto-chave na preservação da 

habilidade do indivíduo executar as atividades básicas da vida diária de forma autônoma e 

independente (Lemos, 2005), a exemplo de autocuidado, comer, vestir-se e tomar banho, 

bem como outras atividades instrumentais de maior complexidade, como dirigir, cozinhar, 

fazer compras. Mendes (2010) pontua que as atividades de vida diária (AVD) se 

transformaram em uma das mais importantes variáveis para caracterizar a qualidade de 

vida na velhice. Nesse sentido, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI, 

1999, p. 9) indica que promover a autonomia e a independência pelo maior tempo possível 

constitui a principal meta a ser alcançado na busca do bem estar da pessoa idosa.  

A autonomia, nesse contexto, é definida como o ato de se governar por si mesmo  e 

a capacidade de tomar decisões da vida diária de acordo com suas próprias preferências 

(Brasil, 2008). Por sua vez, entende-se independência como a habilidade de executar 

funções relativas à vida diária, compreendendo assim, a capacidade de viver 

independentemente, com pouca ou nenhuma ajuda. Note-se, ainda, que o indivíduo pode 

ser autônomo, porém ser dependente ao executar o que decidiu ou, ao contrário, não ter 

autonomia para tomar decisões, embora tenha plena capacidade para realizar 

independentemente as atividades. 
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Diante dessa situação de autonomia e independência, a literatura indica que o idoso 

que se mantem ativo apresenta maior satisfação com a vida, podendo intensificar as 

interações sociais e investir no desempenho de novos papéis (Neri, 1993), processo em que 

suas redes de relações sociais assumem grande importância.  

 

2.2 Redes Sociais  

 O contato entre pessoas e a integração social com reflexo no comprometimento dos 

indivíduos com a ordem social exercem controle sobre o seu comportamento e reforça o 

sentimento de pertencimento social (Ramos, 2002). De acordo com a literatura essa 

comunicação é um elo de apoio para os idosos, principalmente, no cultivo de bons 

relacionamentos com familiares e amigos, que contribui para o equilíbrio emocional, 

autonomia, e independência adquirindo novos conhecimentos.  De modo que a ajuda 

recebida e a ajuda dada contribuem para seu senso de controle pessoal e afetam 

positivamente sua saúde física e seu bem-estar psicológico (Alvarenga, Oliveira, 

Domingues et al 2011).  

 No plano das relações interpessoais, o envolvimento e o engajamento nas relações 

sociais delimitam os contatos que uma pessoa possui na construção de vínculos, os quais 

podem ser construídos de forma direta (contato face a face) ou indireta (por meio de 

terceiros, de serviços e pelo uso de tecnologia).  O contato com outras pessoas em troca de 

informações, afeto, doação contribuem para a vinculação positiva e para o envelhecimento 

saudável, auxiliando inclusive no desenvolvimento da identidade pessoal (Neri, 2001). 

A vida social do idoso envolve sua relação com a família, comunidade, grupos 

religiosos ressaltando-se que a qualidade dos contatos sociais é mais importante do que a 

quantidade. Como a capacidade de interação social varia de pessoa para pessoa, isso não 

significa que aquele que tenha menos contatos possua uma qualidade de vida pior do que 
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aquele que possui mais contatos. Esses relacionamentos desenvolvem o senso de bem-estar 

do idoso e melhoram o seu funcionamento físico. Além de se tornarem fontes protetoras e 

mantenedoras de saúde (Areosa, Benitez &  Wichmann, 2012).  

De acordo com Gunther (2011) as relações sociais têm início dentro de “uma 

família, um clã, um grupo, uma tribo, na comunidade constituindo um elemento básico de 

sobrevivência” (p. 14) e contribuem para o bem-estar mental na velhice, de modo que sua 

ausência pode causar efeitos negativos na capacidade cognitiva e provocar depressão. 

Nesse sentido, Khoury e Gunther (2006) indicam que a interação com amigos e vizinhos 

apresenta efeitos positivos em relação ao bem-estar e ao estado emocional de idosos. 

Bianchi e Azevedo (2012) acrescentam que o convívio familiar e os vínculos sociais 

assumem papel essencial em suas estratégias de sobrevivência, propiciando a transferência 

de informações e valores entre gerações. 

Nesse cenário, a interação social contribui para um envelhecimento bem sucedido, 

pois permite o surgimento de vínculos afetivos essenciais para a qualidade de vida da 

pessoa idosa, sobretudo o seu envolvimento com a vizinhança, parentes, amigos e outros 

cuidadores (formais e informais). De fato, as redes sociais oriundas na comunidade 

envolvem uma constelação de apoio mútuo em que os idosos não são simplesmente 

receptores, pois participam ativamente no processo de trocas, tanto recebendo quanto 

prestando cuidados aos que os rodeiam. 

De acordo com o Modelo Integrador de Barrón (1996) o papel do apoio social na 

velhice é essencial analisarem-se as transações que se estabelecidas entre o idoso e outros 

indivíduos o que envolve três tipos de apoio: apoio emocional (contar com alguém com 

quem falar, fazendo com que se sinta amada e querida); apoio material e instrumental 

(ligado à participação de outras pessoas na resolução de problemas práticos e/ou na 

realização de tarefas cotidianas, porém que só é efetiva se o receptor perceber essa ajuda 
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como apropriada, pois, caso contrário, é avaliada como inadequada, sobretudo se o idoso 

sentir que a sua liberdade está ameaçada ou tiver dúvida com relação a ela); apoio de 

informação (processo pelo qual as pessoas recebem informações relevantes que as ajudem 

a compreender o seu mundo e/ou ajustar-se às alterações que existem nele). 

Em outro modelo nesse campo, na sua Teoria da Seletividade Socioemocional, 

Lang, Staudinger e Carstensen (1998) enfatizam que, devido ao gradativo afastamento da 

vida produtiva em sociedade, bem como à perda de papéis sociais e de entes queridos, os 

idosos passam a ser mais seletivos com relação a suas amizades, preferindo aquelas que 

sejam mais prazerosas e significativas, envolvam mais proximidade afetiva e contribuam 

de maneira positiva em o seu dia a dia (Neri, 2001). Essa busca corresponde a uma redução 

nas relações sociais na velhice o que pode provocar solidão e depressão. 

Nesse sentido, Weiss (1974 apud Gunther, 2011) propõe seis provisões sociais de 

apoio aos idosos e que visam promover/manter seu bem-estar, os quais podem envolver 

familiares e não familiares: aliança confiável, orientações, integração social, reafirmação, 

suporte e ligação afetiva. As duas primeiras estão diretamente relacionadas a serviços de 

assistência à velhice, enquanto as outras quatro podem não estar. Neri (2001) esclarece que 

a ausência dessas provisões pode ter efeito negativo, e a ampliação da rede social contribui 

para a satisfação das necessidades individuais, havendo tendência que o idoso receba apoio 

de diferentes pessoas a fim de obter o fortalecimento dessas provisões. Além disso, em 

muitas situações, a interação dos vizinhos permite a eliminação de barreiras ao 

engajamento social e evita situações que gerem depressão. No caso de idosos que vivem 

sós, por exemplo, uma maneira de amenizar a solidão é o hábito de sentar-se na varanda, 

terraço ou calçada, pois permite algum contato com os vizinhos (ao menos visualmente).   

 Rowe e Kahan (1987) corroboram a importância das condições de apoio para o 

envelhecimento bem-sucedido e incluem um quarto fator a considerar: as condições 
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psicossociais vivenciadas. De acordo com estes autores, as necessidades individuais de 

apoio podem ser objetivas e percebidas pelo idoso. De modo que o suporte externo precisa 

ser entendido por ele como necessário, e aceito como algo adequado e desejado, não 

devendo interferir (ou interferir pouco) em sua autonomia e controle, ou até ajudar a 

promovê-los. 

 Paúl (2005b) pontua a contribuição das redes sociais e das relações significativas 

para a qualidade de vida no envelhecer, indicando a necessidade de baseá-las em três 

medidas, integração social (frequência de contato com outros); apoio recebido (quantidade 

de ajuda recebida pela rede); e apoio percebido (entendimento da existência e da conexão 

entre laços sociais e do seu papel para sua qualidade de vida). Segundo o autor, entre tais 

medidas, aquelas relativas ao apoio percebido são as que parecem traduzir-se em um efeito 

mais forte e consistente na saúde e no bem-estar dos mais velhos. 

Ao revisar esse campo de estudo, Handen (1991) assinala não haver uma 

compreensão única do conceito rede social de apoio, que aparentemente envolve um grupo 

complexo de construções teóricas que têm apenas alguns elementos em comum. Ao 

sintetizar as variações conceituais encontradas, o autor aponta que os elementos de apoio 

social podem ser resumidos em duas grandes dimensões: apoio instrumental (prestação de 

ajuda material, assistência ou informação) e apoio expressivo (ligados aos aspectos 

emocionais da relação e à atuação como conselheiros e confidentes).   

Por sua vez, Melchiorre, Chiatti, Lamura et al (2013) comentam que a rede social 

oferecida ao idoso (sobretudo, família e amizades)  influencia  seu bem-estar 

positivamente, de modo que sua ausência pode tornar-se um impacto  na qualidade de vida 

daquela pessoa e provocar institucionalização precoce. Além disso, Bronfenbrenner (1996) 

ressalta que as redes sociais podem apresentar funções essenciais, principalmente quando 

se apresentam como canais indiretos de comunicação (isto é, sem vínculo direto).  
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A construção de uma rede social de apoio mostra-se, portanto, uma ferramenta 

essencial para superação de aspectos negativos da vida dos idosos, formação/manutenção 

do seu sentido de identidade pessoal e de suas interações com o ambiente, contribuindo, 

inclusive, para o significado que atribuem à moradia (Tanner, Tilse & Jonge, 2008). Nesse 

contexto, a tríade “ambiente residencial, vizinhança e comunidade” influência as relações 

da rede e do suporte social, incidindo diretamente sobre a qualidade de vida da pessoa 

idosa.  

                                                                                                   

1.3 Qualidade de vida no envelhecimento 

De acordo com Gordia, Quadros, Oliveira e Campos (2011) o termo qualidade de 

vida surgiu no âmbito da economia, tendo sido utilizado pela primeira vez por Lyndon 

Johnson em 1964, no início de seu mandato como presidente dos Estados Unidos da 

América, ao declarar que “os objetivos da economia não podiam ser mensurados através 

dos balanços dos bancos, e sim através da qualidade de vida, que proporcionam as 

pessoas”. A partir de então o conceito despertou interesse de cientistas sociais, filósofos e 

políticos, devido a sua possível ligação com a diminuição da mortalidade ou a expectativa 

de vida.  

A ideia de qualidade de vida vinha sendo conceituada desde o início da década de 

1960, em detrimento da preocupação com o bem-estar e a satisfação de pacientes 

internados. Então, a partir da década de 1970, e com o crescimento do movimento 

ambientalista, o Modelo de Bem-Estar passou a agregar a perspectiva da ecologia humana 

às noções de conforto e bem-estar, ressaltando a importância de incorporar a estas o 

conjunto das relações que os seres humanos estabelecem entre si e com a própria natureza. 

Embora o conceito de qualidade de vida muitas vezes seja confundido com outros 

similares (como estilo de vida, condições de vida, situações de vida), na literatura ele se 
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consolidou na década de 80 quando passou a ser investigado a partir de uma visão 

multidimensional envolvendo aspectos econômicos, biológicos, psicológicos e culturais. 

Na década de 1990 seu estudo se intensificou, diante da necessidade de avaliar os 

resultados de intervenções em saúde sob o ponto de vista de pacientes. Assim, a soma de 

parâmetros objetivos à percepção subjetiva, ampliando as investigações na área da saúde 

para além de aspectos clínicos, doenças e sintomas, compôs o panorama cientifico de onde 

emergiram o conceito de qualidade de vida e suas diferentes definições e utilizações no 

campo da saúde. Segundo Neri (2007) estas ideias consolidaram-se em dois modelos 

teóricos: Funcionalista (baseado na pessoa apresentar habilidades adequadas e 

desempenhar de forma satisfatória as atividades que valoriza) e de Satisfação (que 

relaciona a expectativa e o grau de satisfação em vários domínios definidos como 

importantes para o próprio sujeito). 

Na década de 1990 seu estudo se intensificou, diante da necessidade de avaliar os 

resultados de intervenções em saúde sob o ponto de vista de pacientes. Assim, a soma de 

parâmetros objetivos à percepção subjetiva, ampliando as investigações na área da saúde 

para além de aspectos clínicos, doenças e sintomas, compôs o panorama cientifico de onde 

emergiram o conceito de qualidade de vida e suas diferentes definições e utilizações no 

campo da saúde. Segundo Neri (2007) estas ideias consolidaram-se em dois modelos 

teóricos: Funcionalista (baseado na pessoa apresentar habilidades adequadas e 

desempenhar de forma satisfatória as atividades que valoriza) e de Satisfação (que 

relaciona a expectativa e o grau de satisfação em vários domínios definidos como 

importantes para o próprio sujeito). 

A partir destes modelos, a ideia de qualidade de vida passou a incorporar dimensões 

menos tangíveis como, sentido de segurança, alcance de objetivos pessoais, alegria, sentido 

positivo de si. Atualmente é entendida como uma noção eminentemente humana, a 
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qualidade de vida tem relação com a satisfação encontrada em várias situações da vivência 

familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética existencial. O termo abrange 

muitos significados, conhecimentos, experiências e valores individuais e coletivos, cuja 

origem remonta a variadas épocas, espaços e histórias, sendo considerada uma construção 

social com a marca da relatividade cultural, que pressupõe uma síntese cultural dos 

elementos que uma determinada sociedade considera padrão de conforto e bem-estar 

(Minayo, 2000). Sob essa perspectiva, a qualidade de vida é reconhecida como um termo 

subjetivo, relacionado com a maneira como o indivíduo interpreta a sua realidade imediata, 

o que acontece em função de seus valores, princípios e interesses.  

De acordo com a OMS (2005), a qualidade de vida é a percepção que o indivíduo 

tem de sua posição no contexto de sua cultura e do sistema de valores de onde vive, e em 

relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Conceito muito amplo, que 

incorpora de uma maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, 

seu nível de dependência (físico e cognitivo), suas relações sociais, crenças e a relação com 

as características do ambiente. Além disso, segundo a instituição, à medida que um 

indivíduo envelhece sua qualidade de vida é mais fortemente influenciada por sua 

habilidade de manter a autonomia e a independência. 

Na concepção de Minayo (2000) a sociedade está compartimentalizada em setores 

econômicos e sociais distribuídos entre diferentes grupos de interesse e organizações, a 

concepção de qualidade de vida diz respeito ao padrão que a própria sociedade (consciente 

ou inconscientemente) define e se mobiliza para conquistar, bem como ao conjunto das 

políticas públicas e sociais que induzem e norteiam o desenvolvimento humano e as 

mudanças nas condições e estilos de vida. Assim, embora uma parcela significativa da 

formulação e das responsabilidades sobre a qualidade de vida caiba ao setor saúde, ele não 
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é o único envolvido nesse fenômeno, que abrange educação, assistência social, trabalho, 

economia, entre outros. 

Segundo Sousa, Galante e Figueiredo (2003) com relação aos idosos a noção de 

qualidade de vida abarca desde a satisfação com a vida (ou bem-estar social), até a 

independência, o controle, as competências sociais e cognitivas. Nesse contexto, ela se 

apresenta como um fenômeno complexo e sujeito a múltiplas influências (Neri, 2001). 

Assim, apesar do avanço da idade tornar o idoso mais susceptível a prejuízos ligados à 

funcionalidade física, psíquica e social, Paschoal (2006) ressalta que se for acompanhado 

por vida ativa, autonomia e independência, a qualidade de vida pode manter-se boa. Essa 

condição torna-se especialmente evidente se entendermos qualidade de vida como sendo a 

percepção de bem-estar de uma pessoa, derivada de sua autoavaliação quanto a ter 

realizado aquilo que idealizou como importante para sua vida e de sua satisfação com o 

que conseguiu concretizar até aquele momento. 

Ao discutir a qualidade de vida na velhice, Lawton (1983) demonstrou que ela 

abrange critérios socionormativos e intrapessoais referentes às relações atuais, passadas e 

futuras entre o idoso e seu ambiente, e desenvolveu um modelo avaliativo envolvendo 

quatro dimensões: competência comportamental, condições ambientais, qualidade de vida 

percebida e bem-estar subjetivo. A competência comportamental diz respeito ao 

funcionamento do indivíduo no tocante a saúde, funcionalidade física, cognição, 

comportamento social e uso do tempo. As condições ambientais relacionam-se aos 

aspectos físicos do ambiente (como acesso, manejo, conforto e segurança), as quais estão 

diretamente ligadas à competência comportamental. Por qualidade de vida percebida 

entende-se a maneira como cada pessoa avalia qualquer domínio de suas competências 

comportamentais. Ao bem-estar subjetivo corresponde a autoavaliação dos estados afetivos 
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(quer positivos quer negativos) relacionados à vida, o que envolve indicadores cognitivos e 

emocionais. 

Nesse modelo, a investigação da qualidade de vida percebida e do bem-estar 

subjetivo envolve a necessidade da pessoa se autoavaliar e conhecer a dinâmica das 

interações que estabelece com o ambiente, em termos de experiências, percepções, 

expectativas, sentimentos e valores.  Logo, qualidade de vida é entendida como um 

conceito multideterminado, associado a eventos referentes à adaptação de indivíduos e 

grupos humanos, em diferentes épocas e sociedades (Neri, 2001),  

(...) frequentemente assumindo a separação entre dimensões 

objetivas e subjetivas. As medidas objetivas compreendem aspectos 

da vida tangíveis, diretamente verificáveis, enquanto as medidas 

subjetivas compreendem sentimentos sobre a vida, habitualmente 

quantificados através de questões sobre satisfação ou felicidade 

(Mendes, 1999, p. 17-18).  

Em estudos realizados na Alemanha com pessoas que atingiram os cem anos, suas 

famílias e cuidadores, Becker et al (2003, apud Kumon et al 2009) apresentam um 

resultado surpreendente pois, ao falar em qualidade de vida os idosos não se preocupavam 

muito com a capacidade física em si, e sim com a sua saúde mental, enquanto os outros 

informantes (familiares e cuidadores) focalizavam mais especificamente seu desempenho 

nas atividades de vida diárias (AVDs).  

A literatura aponta a família como fundamental para a qualidade de vida e o bem-

estar bio-psico-social do idoso, capaz de promover a redução ou a ampliação de suas 

capacidades/incapacidades, e cuja ausência pode desencadear ou perpetuar a perda de 

autonomia e independência (Moraes, 2012). Em condições de coabitação em domicílios 

multigeracionais e quando existem problemas de saúde que exigem cuidados diários, a 

família mostra-se o principal suporte para os idosos, notadamente, as pessoas que atuam 
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como cuidadores primários (Ramos, 2005, p. 6). O autor acrescenta que a habitação e seus 

arredores tornam-se essenciais para a prestação de cuidados, que são proporcionados 

primeiramente pela família e secundariamente por amigos ou vizinhos. 

Nessa perspectiva, vários estudos mencionam que manter a autonomia e o 

desempenho de papéis sociais e não se tornar dependente (nas dimensões física, psíquica e 

social) é condição desejada pela longevidade, dando mais sentido ao viver. Para atingir 

esse ideário é fundamental o atendimento às necessidades humanas básicas, como água e ar 

puros, ambiente saudável, alimentação adequada, situações social, econômica e cultural 

favoráveis e a prevenção de problemas específicos de saúde. Esse entendimento torna a 

qualidade de vida na velhice uma experiência heterogênea, multidimensional e 

multideterminada relacionada a fatores de natureza sócio-demográfica, política, 

epidemiológica e ecológica (Neri, 2001), bem como a aspectos valorizados pelos idosos 

como essenciais ao seu bem-estar geral (saúde) e psicológico, e à sua satisfação com as 

condições de vida (Paul, 2005). Nessa concepção, Wichmann, Areosa e Montañés (2013) 

consideram que a percepção de uma boa qualidade de vida está diretamente interligada à 

autoestima e ao bem-estar individuais, e que esses fatores estão associados à saúde (física e 

mental), hábitos saudáveis, lazer, espiritualidade e, principalmente, à manutenção da 

capacidade funcional da pessoa que envelhece. 

Tal compreensão aumenta a preocupação social com sua qualidade de vida, 

sobretudo em situações nas quais a diminuição das capacidades motoras, sensoriais e 

cognitivas provoca a redução da capacidade funcional do indivíduo (Mendes, 2010; Neri, 

2001). Essa redução pode estar associada tanto à realização de AVDs e autocuidado (como 

comer, tomar banho e arrumar-se de maneira independente), quanto ao desempenho de 

atividades instrumentais de vida diária (AIVDs), como realizar compras, pagar contas e 

locomover-se (na habitação ou na área urbana).   
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No entanto, as condições ambientais expressam relação direta com a qualidade de 

vida na velhice, permitindo aos idosos o desempenho de comportamentos adaptativos. Para 

tanto, é necessário que o ambiente seja compatível com suas capacidades físicas e 

competências comportamentais. Assim, caso gozem de independência e autonomia, eles 

mesmos podem providenciar para que seu ambiente se torne mais seguro e que seu 

cotidiano seja mais agradável e adequado às suas aspirações. Na continuidade desse 

processo a tarefa básica do desenvolvimento na velhice consistiria na manutenção dessa 

condição ou sua readequação visando redução das possíveis perdas e ampliação dos 

ganhos.  

Uma iniciativa importante nesse campo tem sido a criação de comitês ou 

associações de qualidade de vida em vários países, (como, no Brasil, a Associação 

Brasileira de Qualidade de Vida - ABQV), cuja missão é promover a integração 

multidisciplinar de profissionais voltados para atuação nesse campo, divulgando 

tendências, provocando discussões sobre estilo de vida, padrões e ambiente saudáveis. 

Paralelamente, autores como Mercado-Doménech (1998) e Veloso e Elali (2006) ressaltam 

que, em termos objetivos, a obtenção de qualidade de vida exige a garantia de boas 

condições de habitabilidade a todos os setores da sociedade, notadamente no local em que 

as pessoas moram, de modo a promover bem-estar individual e coletivo. 

A habitabilidade (...) envolve muitos aspectos que afetam a qualidade da 

moradia, como a qualidade da casa em termos de material de construção, 

área construída, divisões internas e instalações, a segurança da posse da 

terra, a infra-estrutura de abastecimento de água, esgoto, drenagem, sistema 

viário, forma do bairro e disponibilidade de equipamentos urbanos e 

serviços públicos, transporte, segurança, áreas de lazer e convivência 

comunitária, entre outros. (Marques & Mora, 2007, p. 8).  
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Para tanto, é imprescindível que a qualidade de vida seja inserida em estratégias 

governamentais, condição que só poderá ser efetivada por meio da  

(...) elaboração de políticas públicas saudáveis que exigem ação intersetorial 

e interdisciplinar, além de uma nova institucionalidade social, materializada 

através de propostas que, de forma holística, visem a territorialização, a 

veiculação, a responsabilização e a resolutividade em relação ao ambiente 

(Cohen, 2004, p. 89). 

Sob esta perspectiva, é fundamental que gestores e planejadores de programas 

sociais e de saúde conheçam as necessidades, desejos, hábitos e aspirações de cada 

família, condição que se amplia para aqueles que lidam com a qualidade do ambiente 

vivenciado em nossas cidades. Discorrendo sobre tais elementos, no capítulo 3 são 

analisadas as relações entre a pessoa que envelhece e o ambiente que vive. 
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3 O idoso e o ambiente  

 

As evoluções nos paradigmas sobre o desenvolvimento abriram a possibilidade de a 

pessoa envelhecer com satisfação, saúde e bem-estar, temática que pode ser discutida a 

partir de enfoques ligados a diversos campos de conhecimento. Essa tese recorreu à 

Psicologia Ambiental (PA), campo de estudos centrado no entendimento psicológico das 

inter-relações entre a pessoa e o ambiente em suas dimensões físicas, sociais e culturais. A 

PA valoriza especialmente a percepção, a avaliação e as atitudes do indivíduo frente ao 

ambiente experimentado, entendendo que há uma relação bidirecional complexa entre o 

ambiente (construído ou natural) e aqueles que nele se encontram. De fato, a pessoa e o 

ambiente são inseparáveis e interage continuamente, o que resulta tanto em impactos 

imediatos quanto em mudanças que operam ao longo do tempo e alteram a ambos (Evans, 

2005; Moser, 1998).  

A inter-relação com o ambiente contribui de forma significativa para o 

comportamento, percepções e emoções das pessoas (Alves & Bassani, 2005; Lima & 

Bomfim, 2009) assumindo papel fundamental na obtenção do bem-estar individual e na 

construção da identidade pessoal e de lugar (Coolen, 2009; Falcão & Araújo, 2011) e 

incidindo, portanto, sobre os processos que se encontram na base da identidade social 

(Valera, 1996). Enquanto subárea da Psicologia, a PA contribui para o estudo dessas 

interfaces entre pessoas e ambientes, o que envolve processos afetivos, cognitivos e 

simbólicos inerentes à pessoa, tendo como base aspectos históricos, culturais, sociais e 

físicos que caracterizam o contexto.  

O interesse da PA pela interação dos idosos com seu ambiente iniciou na década de 

1960, com estudos direcionados para efeitos da institucionalização sobre pessoas da 

terceira idade (Sommer, 1973). Essas investigações evoluíram a fim de contemplar 
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aspectos ambientais que pudessem influenciar os comportamentos dos idosos e passaram a 

incorporar outros lugares, atualmente, abrange pesquisas sobre sociabilidade em espaços 

livres (open spaces) e ambientes restauradores (Gressler & Günther, 2013; Izal & 

Fernandes-Ballesteros, 1990).  

Como essa tese focaliza o papel do ambiente residencial de idosos em sua 

qualidade de vida, a elaboração desse capítulo articula quatro itens. Para contextualizar a 

discussão, o primeiro item comenta o papel do ambiente no desenvolvimento humano e 

apresenta a Ecologia do Desenvolvimento Humano. O segundo tem como tema o ambiente 

residencial, abrangendo uma discussão conceitual e comentários acerca da morada do 

idoso e da área que a circunda. O terceiro e o quarto referem às inter-relações entre o idoso 

e seu ambiente residencial, apresentando, respectivamente, os conceitos de apego ao lugar 

e docilidade ambiental, essenciais para a discussão final. 

 

3.1 Desenvolvimento Humano e Ambiente 

 

Apesar da evidente participação do ambiente na vida humana, de modo geral as 

teorias no campo do desenvolvimento pouco ou nada se referem ao tema. Fugindo desse 

quadro geral, um novo paradigma foi lançado por Urie Bronfenbrenner (1979/1996) ao 

formular sua Ecologia do Desenvolvimento Humano, teoria que focaliza as interações e as 

interdependências entre pessoa e ambiente. O autor entendia que as transações entre a 

pessoa em desenvolvimento e seu contexto de vida deveriam ser entendidas como 

ecológicas, pontuando-as de maneira a evidenciar como o sistema ambiental no qual o 

indivíduo está inserido influencia o seu comportamento e a dinâmica de contato com outras 

pessoas. Sua concepção de ambiente ecológico vai muito além da situação, dos objetos e 
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das outras pessoais diretamente relacionadas a um indivíduo, esclarecendo que há várias 

instancias ambientais simultaneamente envolvidas no desenvolvimento.  

O desenvolvimento humano consiste na acomodação progressiva, mútua, 

entre um ser humano ativo, em desenvolvimento e as propriedades mutantes 

dos ambientes em que a pessoa em desenvolvimento vive (Bronfenbrenner, 

1979, 1996, p. 18). 

 

Publicada na década de 1970, a Teoria do Desenvolvimento Humano foi depois 

criticada pelo próprio Bronfenbrenner, pois inicialmente atribuía muita ênfase ao papel do 

ambiente. Gradativamente o autor passou a defender que o foco da compreensão 

desenvolvimento humano deveria ser colocado nas interações entre o indivíduo e seu 

contexto, e processos proximais delas decorrentes. Desse entendimento surgiu o Modelo 

Bioecológico do Desenvolvimento Humano, também conhecido como modelo PPCT, por 

valorizar quatro elementos: a pessoa, o processo, o contexto e o tempo (Bronfenbrenner, 

1999 e 2005; Martins & Szmanski, 2004), descritos a seguir para facilitar a compreensão 

da teoria. 

Processo - Diz respeito às interações recíprocas progressivamente complexas entre 

um organismo humano ativo e em evolução biopsicológica e o seu ambiente 

externo imediato, composto por pessoas, objetos e símbolos (Bronfenbrenner, 2005, 

p. 5). No entanto, quando tais interações são duradouras definem “processos 

proximais”, o autor destaca que para o desenvolvimento efetivamente acontecer, 

cinco aspectos devem estar necessariamente presentes: a pessoa precisa estar 

engajada em uma atividade; a interação deve ocorrer em uma base relativamente 

regular, em períodos longos e não ocasionalmente; as atividades devem ser 

progressivamente mais complexas (o que também explica a importância de 

considerar período estável de tempo); deve haver reciprocidade nas relações 
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interpessoais; os objetos e símbolos devem estimular a atenção, exploração, 

manipulação e imaginação da pessoa (Cecconello & Koller, 2003).  

Contexto - Envolve o ambiente no qual o indivíduo está inserido e onde ocorrem os 

processos desenvolvimentais. O autor subdivide o contexto ambiental, 

descrevendo-o em relação à ação direta com as pessoas, de modo a ressaltar a 

multiplicidades de ambientes no qual cada indivíduo está inserido. Nesses termos o 

autor imagina o ambiente ecológico como um sistema composto por vários outros, 

entendendo-o como “uma série de estruturas encaixadas uma dentro da outra, como 

um conjunto de bonecas russas” (Bronfenbrenner, 1996, p. 5) que denomina, 

progressivamente, de: microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema. 

O Microssistema é o ambiente imediato, com características físicas e materiais 

especifica que contém o indivíduo em desenvolvimento, as atividades, papéis e as 

relações interpessoais experimentadas. O Mesossistema inclui as inter-relações 

entre dois ou mais microssistemas nos quais a pessoa participa ativamente (por 

exemplo, habitação/família, trabalho e vida social).  O Exossistema faz referência a 

um ou mais ambientes em que o indivíduo não participa ativamente, mas cujos 

eventos que aí ocorrem afetam ou são afetados por ele (por exemplo, bairro, 

vizinhança). O Macrossistema inclui as formas e os conteúdos dos sistemas 

anteriores (micro, meso e exossistema) permeados pela cultura, pela ideologia e 

pelo modo de governança.   

Compreendendo o desenvolvimento como uma relação dinâmica que possibilita 

uma pessoa perceber e lidar com o ambiente, Bronfenbrenner (1979/1996) comenta que 

nos ambientes mais imediatos ou de proximidade (microssistemas) ocorrem às relações 

mais significativas, como as familiares e de amizade. O autor ressalta, ainda, que a família 

e a habitação são, ao mesmo tempo, as fontes mais ricas e menos utilizadas de 
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experimentos naturais, cujo estudo não necessita inventar variações e introduzi-las 

artificialmente no sistema, porque a sua própria natureza as fornece diariamente (na 

medida em que familiares e amigos vêm e vão a toda hora), proporcionando experimentos 

naturais prontos, com validade ecológica assegurada. Entende-se por validade ecológica “à 

extensão em que o meio ambiente experenciado pelos sujeitos numa investigação cientifica 

tem as propriedades supostas ou presumidas pelo investigador” (Bronfenbrenner, 1979, 

1996, p. 24).   

Tempo - Último fator acrescido à teoria, o tempo pontua as mudanças que ocorrem 

ao longo do ciclo de vida, marcado por momentos relacionados às pressões e 

acontecimentos individuais e coletivos que definem o Cronossistema 

(Bronfenbrenner, 1999 e 2005), analisado em três níveis: microtempo, mesotempo 

e macrotempo (Bronfenbrenner & Morris, 2006).  O Microtempo corresponde às 

continuidades e descontinuidades evidenciadas nos episódios de processo proximal.  

O Mesotempo se refere à periodicidade dos episódios de processo proximal 

representado através de intervalos (como dias e semanas), e cujos resultados são 

cumulativos e significativos no desenvolvimento. O Macrotempo envolve as 

expectativas e eventos em mudança na sociedade através de gerações, e como esses 

eventos influenciam e são influenciados pelo processo no desenvolvimento humano 

no ciclo de vida.  

No modelo PPCT o desenvolvimento humano é compreendido como o processo 

pelo qual a pessoa adquire uma concepção mais ampliada, diferenciada e válida do meio 

ambiente ecológico. As interações entre a pessoa e o ambiente ecológico são “suscetíveis a 

mudanças em função de alterações de papeis sociais, do ambiente ou ambos” 

(Bronfenbrenner, 1996, p. 22).  
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Problematizando a importância do ambiente para o envelhecer sob a perspectiva do 

modelo bioecológico, Wahl e Oswald (2010) indicam que o envelhecimento produz 

alterações que envolvem diversos processos de transição ecológica, os quais podem estar 

relacionados:  ao ambiente da casa (por exemplo, novo estilo de vida, impossibilidade de 

novos comportamentos); ambiente social próximo (como o papel na família, novos 

contextos de cuidados e relações sociais com amigos); ao ambiente exterior (questões 

ligadas à vida comunitária, mobilidade, inclusão de novos comportamentos incluindo 

padrões de atividade de lazer e uso de biotecnologia de apoio); e à arena sociopolítica mais 

ampla (questões ligadas à urbanização e à globalização e ao potencial de envelhecimento 

na política).   

Em outro trabalho, Oswald, Wahl, Martin e Mollenkopf (2003) investigaram a 

relação dos idosos na 4ª idade com atributos do ambiente (como a segurança, 

acessibilidade, privacidade, autonomia e controle de pessoal), demonstrando que, 

dependendo da situação e do tipo de comportamento exigido, a vulnerabilidade das pessoas 

e a inadequação do ambiente podem se evidenciar em uma ou várias escalas: micro 

(habitação), meso (bairros, distritos e infra-estrutura da cidade) ou macro (área 

urbana/rural, regiões ou países específicos).   

Esse tipo de constatação aponta a necessidade de um melhor entendimento do que 

seja o ambiente residencial. 

 

3.2 Ambiente residencial 

O ambiente residencial possui características que diferem de outros ambientes, 

tanto devido aos tipos de atividades cotidianas que acontecem no local, quanto pelo tempo 

despendido no local e pelas relações afetivas estabelecidas nele e com ele. Considerando 

suas dimensões físicas e psicossociais, Lawton (1985) indica que o ambiente residencial 
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conjuga micro e macrossistema. Nos microssistema, ou seja, na escala do cômodo (como 

quarto, sala, cozinha, área de serviços), o espaço é restrito e as necessidades de apoio são 

mais facilmente satisfeitas. Nos macrossistemas, como a vizinhança e o 

bairro/comunidade, o espaço é expandido exigindo que a pessoa disponha de um relativo 

grau de autonomia para que se sinta membro ativo. Para o autor, o termo ambiente 

residencial é um conceito amplo, que corresponde à soma do domicílio com sua área 

externa, ou seja, abrange a área interna da casa (ou outro tipo de habitação), a área comum 

(no caso de edifícios de apartamentos, condomínios, casas geminadas e similares), a 

calçada (primeiro ponto de contato com a área externa) e chega à escala do bairro.  

Assumindo ponto de vista semelhante, Amérigo (1998) indica que, no estudo do 

ambiente residencial é fundamental compreender a habitação e sua influência nos padrões 

de interação entre seus moradores e deles com a vizinhança (senso de comunidade). Tais 

relações, por sua vez, dizem respeito à dimensão social que se estende a concepção de 

casa, de entorno (quadra, bairro) e da interação entre eles.  Além disso, a autora ressalta a 

importância de se entende a casa e o seu entorno como espaços de trocas e de 

desenvolvimento de sociabilidades, nos quais são cultivados valores éticos e de 

solidariedade.   

 Oluwole (2011) defende que habitar é um conceito multi-dimensional, que reúne 

um espaço protegido (a residência) e elementos comuns à comunidade (da calçada ao 

bairro, incluindo o caráter social da área, sua rede viária e os serviços públicos disponíveis, 

como eletricidade, água e esgotos). O autor explica que o ambiente residencial reúne 

aspectos psicológico e dinâmico coletivo, estes últimos assumindo duas dimensões: a de 

proximidade (que reflete a intensidade da interação entre os moradores) e o sentido de 

comunidade (correspondendo ao senso de identidade e ao sentimento de pertencimento). 

Também focalizando essa dicotomia, Gifford (1987) esclarece que o ambiente residencial 
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está, ao mesmo tempo, ligado à funcionalidade prática (abrigo concreto) e a significados 

culturais e psicológicos, correspondendo a uma construção simbólica que exerce forte 

influência na criação de laços de identidade pessoal e social. 

Diante dessa argumentação e dos autores aqui apresentados (notadamente Amérigo, 

1998; Lawton, 1985; Oluwole, 2011), essa tese trabalhou com três termos-chave: 

ambiente residencial, casa e entorno - explicitados a seguir. Sua escolha está bastante 

relacionada ao entendimento destas palavras/expressões em português, e,  embora cada um 

destes termos faça referência ao ambiente físico e seja definido em função dele, no seu 

sento mais amplos abrange as relações sociais, os afetos e os significados atribuídos ao 

local, como segue:  

Casa – domicílio do indivíduo e de seu grupo familiar próximo, entendido como o 

microambiente correspondente à estrutura física que abriga a família quer seja uma 

casa, apartamento, ou mesmo algo provisório, como trailers ou barracas. Dessa 

forma optamos por usar a palavra casa, por ela ser facilmente diferenciada de 

outras palavras nesse campo e por ter sido este o tipo de domicílio mais encontrado 

na pesquisa realizada. Como sinônimos de casa são também utilizadas as palavras 

morada, moradia, habitação, residência e domicílio. 

Entorno – macrossistema no qual está inserida a casa, que se expande da calçada 

frontal ao lote até a escala do bairro; no texto foram usadas como sinônimos as 

palavras contexto, vizinhança e área circundante. 

Ambiente residencial – área habitada pela pessoa, correspondendo ao conjunto da 

casa em si e da área que a cerca (a vizinhança, incluindo instituições). Para 

sinônimos de ambiente residencial foram utilizados as expressões ambiente 

habitacional, ambiente de moradia e ambiente doméstico. 



67 

 

De acordo com a literatura (Mercado-Doménech, 1998; Oswald & Wahl, 2004; 

Paúl, 2005a; Tofle, 2010) o ambiente residencial assume especial importância na vida dos 

idosos, sendo fundamental para o atendimento as suas necessidades biológicas e sociais, e 

influenciando diretamente sua qualidade de vida.  Para que ele contribua com o 

envelhecimento, Lawton (1989) defende que deve cumprir três funções básicas: 

manutenção, estimulação e apoio. A manutenção corresponde a atender às necessidades do 

idoso em relação à satisfação e afeto ao lugar. A estimulação diz respeito à participação 

ativa na realização de atividades diárias, de lazer e sociais. E por fim, o apoio se relaciona 

ao potencial para compensar competências reduzidas ou que tenham sido perdidas.  

As relações entre a pessoa que envelhece e o ambiente em que se encontra 

contribuem para que não seja obstáculo (barreiras) para a independência e autonomia do 

idoso tornando, assim, a oferta de uma variedade de opções flexíveis que facilitem o 

envelhecimento no local (Martin, Santinha, Rito & Almeida, 2012). Tal entendimento é 

essencial para a busca de alternativas que compensem as perdas funcionais dos idosos, em 

muitas das quais os ambientes podem ser considerados corresponsáveis (Moraes, 2012). 

Moser (2009) confirma que para compreender as relações entre o indivíduo e o ambiente é 

necessário abordar aspectos individuais, sociais e ambientais que contribuem para sua 

construção.  

Por sua vez, Oswald e Wahl (2005) salientam que o ambiente residencial é o 

principal espaço na velhice e que a grande maioria dos idosos manifesta o desejo de 

permanecer nele ao invés de recorrer a instituições. Nota-se que mesmo que a pessoa viva 

em um local há muito tempo e ele lhe seja familiar (como a casa e suas adjacências), o 

ambiente adquire novo significado na velhice, vinculando-se em especial à sua autonomia 

e auto-segurança (Oluwole, 2011).  
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Com base nos resultados de investigações que mostram a importância do ambiente 

residencial para o bem-estar das pessoas mais velhas, Tanner, Tilse e Jonge (2012) 

comentam que as instituições de diversos países estão mudando o foco da política 

habitacional a fim de manterem os idosos em seus locais de origem, substituindo a 

construção de habitações institucionais pela construção de habitações sociais e apoio as 

comunidades.  

 

3.2.1 A casa do Idoso 

 

Embora em si a palavra casa identifique uma moradia unifamiliar, em termos 

genéricos ela pode designar diversos tipos de moradia. Comentando as características de 

uma habitação genérica, Elali (2006) indica a possibilidade de ela ser classificada a partir 

de diversos critérios, tais como: área de localização, modo de produção, agentes 

envolvidos em sua edificação, tipo de edificação e relações familiares entre moradores.  

Em termos psicossociais, vários autores (como Elali & Pinheiro, 2013; Wahl & 

Oswald, 2010) argumentam que a casa é entendida como um fenômeno composto de 

significados e experiências primordiais. Por si, ela envolve diversos significados e 

atributos construídos ao longo da vida, aos quais são agregados valores emocionais e 

afetivos que resultam das experiências ali vivenciadas (Mendes, 2010). Assim, é percebida 

como um dos pontos social e emocionalmente centrais na vida de uma pessoa, tornando-se 

uma de suas referências e fontes de identidade, além de atuar como âncora mnemônica 

para suas experiências (Rowles & Chaudhury, 2005). 

Lawton (1989) pontua que, mais do que a experiência de ser orientada dentro de 

uma ordem familiar, a casa é o lugar em que vivemos e, em consonância com esse papel, 
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assume conotações cognitivas e afetivas e oferece às pessoas oportunidades para 

organizarem o ambiente de modo a minimizar seus esforços na realização de rotinas 

diárias. Dovey (1985) considera que a noção de casa pode ser comparável a uma ordem 

social, sendo, ao mesmo tempo, extremamente flexível e conservadora. Além disso, por ser 

fortemente enraizada no passado, a habitação carrega considerável inércia para mudar, o 

que aumenta no caso de pessoas idosas, para quem a casa torna-se um ponto cada vez mais 

central, tanto física quanto simbolicamente, refletindo sua história de vida e 

proporcionando uma sensação de continuidade não igualada por outros ambientes 

(Braubach & Power, 2011).  

Autores como, Gonçalves (2009), Lawton (1989), Wahl, Fänge, Oswald e Gitlin 

(2009), Wahl, Iwarsson e Oswald (2011) comentam que quanto mais uma pessoa vive no 

mesmo domicílio, maior a oportunidade de ter experiências significativas que deixam 

marcas tanto nela própria quanto no lugar. Muitas vezes estes laços de apego a casa se 

manifestam através de processos de reflexão sobre um passado simbolicamente 

representado em certos locais e objetos ali presentes. O apego ao lugar (conceito melhor 

trabalhado no próximo item deste capítulo) também se reflete em dificuldades dos idosos 

aceitarem que sejam realizadas modificações nos espaços, não por menosprezo de seus 

riscos ou preocupação com a aparência estética, mas por preferirem suas residências como 

as conhecem, e não saberem como as adaptações ambientais influenciarão o cotidiano 

(Perracini, 2006).   

Paúl (2005a) comenta que mudanças repentinas no ambiente deixam os idosos 

atordoados com dificuldades de se adaptarem ou se reajustarem às novas condições, o que 

pode influenciar na estrutura familiar e na relação interindividual. Para compreensão desta 

condição, qualquer modificação realizada na casa do idoso (e em especial nos locais que 

ele usa e gosta) deve contar com a sua anuência e com a colaboração da família, a fim de 
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minimizar rejeições e prejuízos, sobretudo em se tratando de pessoas com problemas 

mentais (Lemos, 2005; Mendes, 2010). 

A literatura enfatiza que os idosos preferem viver em uma residência (mesmo que 

seja pequena e possibilite menos controle no espaço) do que estar em uma instituição 

(Lawton, 1985; Wahl et al 2011), fato que dá destaque para a dimensão simbólica da casa. 

Além disso, ao estudar o uso do espaço interior da habitação e a conduta das pessoas nesse 

local, Gifford (1987) indica que: 

a diferenciação de ambientes propiciada pelo design da habitação (parede, 

portas, etc) ajuda a definir padrões de comportamento territoriais para 

alcançar o desejado grau de intimidade;  

dependendo do número de pessoas que ali vivem e da quantidade de espaço 

de cada uma, a convivência entre elas precisa ser “negociada” a fim de 

garantir privacidade (por exemplo, recorrer a comportamentos como falar 

baixo, evitar contato em momentos de estresse ou olhar para o outro lado 

quando alguém se veste);  

mudanças na iluminação, temperatura, condições climáticas, cheiros e 

condição sonora também contribuem para a experiência ambiental dos 

moradores, influenciando em seu ritmo de vida e no modo como se 

orientam no espaço e no tempo. 

Lawton (1983 e 1985) acrescenta que os efeitos negativos de ambientes com 

elevada densidade social (isto é, grande número de pessoas num determinado espaço 

físico), demonstram sua relação com a perda do controle social pelos idosos. Em pesquisa 

focada na moradia de idosos, Khoury e Günther (2006) demonstram que a baixa densidade 

social oferece maior liberdade e privacidade à pessoa idosa, pois reduz a disputa pelo 

espaço físico e pelas atividades que ali se realizam, facilitando o controle primário seletivo. 
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Além disso, em pesquisa relacionada à hipótese da pró-atividade ambiental, Wahl e 

Oswald (2003) mostram a importância atribuída pelos idosos à própria autonomia para 

mudarem sua casa de acordo com seus próprios desejos e necessidades. Em outra 

investigação, os mesmos autores (Wahl & Oswald, 2010) apontam que a satisfação 

residencial de idosos tem ligação com atributos relacionados à: independência em realizar 

as atividades diárias, sensação de bem-estar subjetivo e percepção da usabilidade do local 

(ou seja, facilidade de utilização de um objeto ou ambiente por uma pessoa específica).  

Esses trabalhos mostram a importância de planejar a casa à medida que seus 

ocupantes vão envelhecendo, a fim de que eventuais perdas de capacidades advindas desse 

processo sejam compensadas pelo espaço (Braubach & Power, 2011; Paschoal, 2006). Para 

tanto, são preferíveis soluções de que se ajustem às capacidades e preferências dos idosos, 

favorecendo o controle, a autonomia, a independência, a eficácia e a privacidade.  

Ao estudar motivos de quedas de idosos, Carvalhaes Neto (2005) e Chamowicz 

(2013) apontaram que geralmente estes acidentes estão ligados a fatores ambientais, muitos 

dos quais se referindo a comportamentos cotidianos, como tropeçar enquanto andava, 

durante a limpeza ou no banho. Carvalhaes Neto (2005) indica fatores intrínsecos e 

extrínsecos associados ao risco de quedas. Os primeiros estão relacionados às alterações 

fisiológicas ou patológicas do próprio indivíduo, sobretudo instabilidades posturais devidas 

a doenças crônicas (labirintopatias, orteoartrose, doença de Parkinson, sequelas de AVC, 

doença cardíaca, diabetes), como uso de medicação (antidepressivos tricíclicos, 

ansiolíticos, anti-hipertensivos), presença de hipotensão ortostática e deficiência visual. Os 

segundos são função do próprio ambiente físico.  

Para evitar esse tipo de problemas a indicação mais segura é a introdução de 

pequenas alterações na habitação a fim de aumentar sua docilidade (conceito trabalhado no 

final desse capítulo), como colocar barras de apoio na escada e no banheiro (local do 
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banho), evitar tapetes, aumentar o espaço livre nos cômodos, entre outros. Além dessas 

medidas construtivas, outro importante apoio é o desenvolvimento crescente das 

tecnologias assistivas, que compensam as fragilidades decorrentes da idade, auxiliando e 

otimizando as capacidades funcionais.  

Nesse sentido, Sé (2003) indica a existência de inúmeros dispositivos de auxílio 

utilizáveis na habitação, os mais simples (como andadores, sapatos adaptados com 

proteções almofadadas para amortecer impacto, telefones luminosos), desde até os mais 

sofisticados (sistema de orientação por GPS para pessoas com baixa visão ou cegueira, 

dispositivos computadorizados para os que apresentem comprometimento cognitivo, 

elevadores inteligentes, entre outros). Tais avanços diminuem a necessidade de força física 

e de outros esforços (visual, mental, auditivo) para as pessoas mais vulneráveis, 

otimizando sua relação com o ambiente (Bass, 2002), e contribuindo para que possam se 

locomover com segurança na casa e no entorno. 

 

3.2.2 O Entorno 

No que se refere à área que circunda a habitação, Paúl (2005a) indica que ela 

abrange duas dimensões: as físicas (que envolvem as características da vizinhança, a 

acessibilidade aos serviços, às limitações ambientais e a estimulação sensorial) e as 

psicossociais (como a autonomia da pessoa em sua participação na comunidade, seu 

envolvimento com atividades realizadas e sua satisfação com esse contato). Nesse sentido, 

acontece uma contínua reestruturação nos níveis comportamentais e psicológicos, em 

função de um estado de equilíbrio entre apoio e autonomia.  

Ao ambiente habitacional, Amérigo (1998) indica que as pessoas formam com ele 

laços afetivos e cognitivos promovidos pela proximidade entre vizinhos e pelo senso de 
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comunidade. Assim, Hidalgo e Hernandez (2001) mostram que a ligação com a vizinhança 

é maior do que com outros níveis espaciais, como a cidade ou a região.  

Amérigo (1998) comenta que os estudos nesse campo ressaltam três grandes 

conceitos - coesão bairro, apego ao lugar e territorialidade – os quais devem ser analisados 

em conjunto e de maneira holística. Assim, por exemplo, a fixação à vizinhança mostra 

que a concepção física e a localização influenciam as ligações e os padrões de interações 

dos vizinhos, interação que pode ser comprometida pela existência de obstáculos na área 

circunvizinha que dificultem o acesso das pessoas aos diferentes locais pretendidos. Logo, 

a eliminação de barreiras físicas aumentaria a mobilidade dos indivíduos, promovendo 

mais oportunidades para se apropriarem dos espaços transformando-os em lugares, e 

ampliando a qualidade de vida da pessoa e da comunidade.  

A autora indica ser possível caracterizar o ambiente residencial não somente por 

seus atributos físicos, mas também por seu caráter social, identificado na análise do bairro, 

da casa e da vizinhança. Portanto, a satisfação com a habitação inclui a qualidade das 

relações na vizinhança e no bairro, para o que contribuem a qualidade do acesso aos 

serviços (comercio, saúde, educação, lazer), as condições de acessibilidade e mobilidade 

(redução de barreiras, disponibilidade de informações, transportes) e a segurança percebida 

(Kahana, Lovegreen, Kahana e Kahana, 2003).   

Por sua vez, os ambientes urbanos podem gerar pressões e tensões para os idosos, 

vindo a proporcionar exclusão social e desigualdades no dia-a-dia (Wahl & Oswald, 2010). 

Essa exclusão é caracterizada pela teoria do desengajamento (Cummings & Henry, 1961 

apud Dolf et al, 2006), segundo a qual, por ser entendido como um processo natural e 

esperado, o afastamento entre o idoso e a sociedade é considerado universal e inevitável 

(como acontece, por exemplo, no caso da aposentadoria compulsória). Com essa exclusão 

da sociedade mediante a perda de papeis, dos colegas de trabalho, o idoso apresenta mais 
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tempo livre, e assim, tem vontade de sair para resolver seus afazeres, ou até mesmo ir ao 

“postinho de saúde”. No entanto, por um lado, são impedidos de ter acesso a outros 

ambientes, principalmente, os espaços urbanos públicos por não estarem adequados às suas 

necessidades especificas, isto é, não se oferece como ambientes de convivência e trocas 

sociais. Por outro lado, é notório que as relações sociais mudam com o passar dos tempos 

por causa das alterações na convivência (por exemplo, perda dos membros da família, dos 

colegas), provocando maior isolamento.  

No que tange a questão do idoso no espaço urbano, Elali, Araújo e Pinheiro (2010, 

p. 119) ressaltam que “o ambiente físico não pode ser percebido isoladamente, e sim de 

acordo com as pessoas que interagem com ele, levando em consideração a mobilidade”, ou 

seja, sua possibilidade de circular por vários lugares para satisfazer suas necessidades. Os 

autores indicam, ainda, que a mobilidade e a acessibilidade estão intrinsecamente 

relacionadas, a primeira referindo-se às pessoas, e a segunda ao ambiente. No processo de 

envelhecimento tanto a mobilidade quanto a acessibilidade são importantes fatores a 

investigar, pois a existência de barreiras físicas, de restrições (envolvendo, entre outros, 

calçadas, vias e meios de transporte disponíveis) impede o uso do espaço e diminui a 

autonomia das pessoas, influenciando também sua autoestima, senso de competência e 

motivação.  

Embora a acessibilidade seja respaldada por Normas, como a NBR 9050 (ABNT, 

2004) que estabelece diversas condições de alcance, percepção e entendimento para que as 

pessoas com dificuldade de mobilidade consigam movimentar-se nas edificações e no meio 

urbano. No entanto, nem sempre elas são adequadamente cumpridas, o que reduz a 

segurança e a autonomia dos idosos. Em meio urbano a NBR 9050/94 (ABNT, 2004) 

define o conceito de rota acessível, "percurso contínuo, desobstruído, (...) utilizado de 

forma autônoma e segura por todos, incluindo as pessoas com deficiência ou mobilidade 
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reduzida”. Além disso, o ambiente apresenta obstáculos para a circulação das pessoas em 

consequência de concepção ou construção inadequada, manutenção deficiente, 

características do terreno (Ferreira & Sanches, 2007) ou mesmo pelo uso inadequado, 

como o posicionamento de veículos e mercadorias. Em termos de calçadas, por exemplo, 

superfícies irregulares, lixo, vegetação, falta de rampas e outros obstáculos, restringem a 

mobilidade de muitas pessoas, entre elas os idosos, muitas vezes forçando-as a usar a rua 

como local de passagem, o que aumenta ainda mais sua vulnerabilidade (ao arriscar-se em 

um meio urbano inóspito) ou a sua segregação (ao manter-se em casa para evitar enfrentar 

tais barreiras e negociar com eventuais obstáculos). 

Para facilitar a criação de trajetos acessíveis, Dischinger e Bins Ely (2012) indicam 

que orientação, comunicação, deslocamento e uso são qualidades essenciais. A 

‘orientação/informação’ está relacionada à compreensão dos ambientes a partir de 

diferentes pontos e à presença de elementos informativos que contribuam para a orientação 

do usuário. Ao ‘deslocamento’ correspondem as condições de movimento e livre fluxo a 

serem garantidas através da proposição de áreas de circulação nos sentidos horizontal e 

vertical que possam contribuir efetivamente para a mobilidade das pessoas. O ‘Uso’ está 

relacionado com a participação em atividades e utilização dos equipamentos, mobiliários e 

objetos presentes nos ambientes, para tanto sendo necessária atenção para as características 

ergométricas dos usuários. A ‘Comunicação’ se caracteriza pela facilidade de interação 

entre usuários com o ambiente a partir de configurações espaciais de mobiliários ou de 

tecnologia assistivas, como terminais de informações computadorizados para pessoas com 

problemas auditivos e de linguística.  

Tais aspectos são imprescindíveis à adequação do espaço urbano, mostrando-se 

fundamentais para a autonomia e a independência de diferentes grupos populacionais, 

particularmente para as pessoas que apresentam mobilidade reduzida, como os idosos. De 
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fato, a qualidade de vida está fortemente associada à compatibilidade do espaço às 

necessidades dessas pessoas e à diminuição do deslocamento e do esforço físico, as 

características que se referem à noção de Docilidade Ambiental.  

 

3.3 Docilidade ambiental 

           Na busca de uma relação entre as pessoas e o ambiente que promova qualidade de 

vida, é essencial haver adequação entre as capacidades sociais e físicas dos indivíduos (nos 

níveis reais e subjetivos) e os recursos ambientais disponíveis. Nesse sentido, para os 

idosos a melhor relação ocorre pela similaridade entre as necessidades e o suporte 

oferecido pelo local onde se encontram. A incongruência entre o que a pessoa necessita é o 

que o ambiente oferece, promove estresse, configurando-se como pressão ambiental 

(Batistoni, 2014). 

Em situações de maior vulnerabilidade do indivíduo, a pressão ambiental 

(environmental press) torna-se maior, correspondendo a demandas comportamentais que 

podem impedir o desenvolvimento da pessoa, afetando desproporcionalmente aqueles que 

têm menos competência ou não conseguem utilizar os recursos ambientais disponíveis 

(Gunther, 2011), como pode ser o caso dos idosos. Em oposição a essa situação há 

ambientes mais “dóceis” cujas demandas são menos exigentes e que oferecem recursos que 

podem ser utilizados por pessoas com menor competência, facilitando seu desempenho e 

compensando eventuais dificuldades (que podem nem sequer chegarem a se manifestar).   

Nahemow e Lawton (1973) indicaram que a adaptação ambiental dos idosos está 

relacionada à pressão exercida pelo meio e a sua competência individual, de modo que o 

ambiente ideal seria aquele que fizesse uso das capacidades do indivíduo, isto é, permitisse 

que atuasse em sua zona de desempenho. O autor afirma que quando a competência é alta e 

o meio social amigável, o idoso continua a se comportar adequadamente, mesmo em uma 
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situação em que não tenha plena condição para atuar. Ao se referir à competência, o autor 

introduz a hipótese de “docilidade ambiental” (Enviromental Docility Hypothesis), 

explicando que quando as pessoas são mais vulneráveis, seu comportamento é mais 

suscetível à influência imediata de situações ambientais.  

Assim, quanto mais o indivíduo suporta uma grande pressão ambiental mais ele é 

considerado competente e, por sua vez, quanto menor é o nível de competência dos 

indivíduos mais os fatores do ambiente influenciam o comportamento, Nahemow e Lawton 

(1973) classificam como “dócil” o ambiente que facilita ou otimiza o uso da capacidade da 

pessoa. Complementando esse entendimento, Steinfeld e Shea (2000) comentam que, para 

reduzir a pressão ambiental e ampliar o bem-estar dos idosos é necessária atenção para 

cada perda que venha a acontecer, de maneira a promover pequenos ajustes que as 

compense, em especial a remoção/redução de barreiras arquitetônicas.  

Com a diminuição do preparo físico, o ambiente passa a influenciar mais 

fortemente o comportamento dos indivíduos, podendo, em um sentido negativo, contribuir 

para a dependência ou, em um sentido positivo, estimular atividades, aproveitar as 

competências e recursos pessoais. Outra situação considerada positiva é quando o idoso 

busca redefinir o próprio ambiente a fim de maximizar a coerência das ofertas do meio 

com as suas próprias necessidades. Quando o indivíduo percebe que no seu intercâmbio 

com o ambiente há uma relação congruente, esse ambiente é considerado ‘amigável’, e 

torna-se fonte de bem-estar.  Segundo Günther (2011) a continuidade desse bem-estar é 

mantida perante a congruência entre o nível de competência especifica e também os 

diferentes níveis de pressão exercidos por um determinado ambiente. 

Nahemow e Lawton (1973) explicam que o meio ambiente é contextualizado em 

relação às exigências das capacidades sociais e físicas dos indivíduos nos níveis reais e 

subjetivos. Se essas exigências forem excessivas, além das possibilidades de enfrentamento 
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do indivíduo, provocam resultados negativos e stress. No entanto, não haverá problema 

caso o nível de exigências se situe no limite de competência da pessoa. Nesse sentido, a 

otimização da relação entre pessoa e ambiente ocorre quando há similaridade entre as 

necessidades do individuo e o suporte oferecido pelo ambiente, ou seja, o ambiente 

adequado para cada idoso é aquele que atende suas necessidades permitindo que atue no 

seu próprio grau de competência. 

Dessa forma, esse entendimento é transferido para o campo do ambiente 

residencial, Lawton (1990) comenta que, embora a congruência pessoa-domicílio tenda a 

aumentar ao longo da vida, pode ser perturbada por problemas de saúde e por fatores 

relacionados com a idade cronológica. Por sua vez, Kahana et al (2003) associam essa 

congruência à satisfação com o ambiente e ao bem-estar psicológico, e indicam que a 

limitação da mobilidade na velhice fragmenta o mundo do idoso, pois há restrição no seu 

contato com partes do ambiente e com outras pessoas. Em seus estudos, estes autores 

mostram que a satisfação residencial se estende das dimensões do microambiente (ou seja, 

a casa) para o mesoambiente (o bairro, a comunidade em geral), contribuindo para o (maior 

ou menor) apego ao lugar (ver item a seguir).   

Com o envelhecimento, a maioria das pessoas apresenta mobilidade limitada dentro 

de casa, não conseguindo lidar adequadamente com obstáculos como escadas, piso liso, 

degraus, altura de mobiliário, portas e janelas pesadas ou de difícil manuseio, o que 

restringe a execução de atividades (Lawton, 1990). Embora de modo imediato a solução 

para estes problemas seja o reajuste no ambiente para adequar-se às necessidades do idoso, 

essa não é considerada a solução ideal, já que implicaria mudanças desnecessárias, sendo 

mais adequado que o ambiente, por si, seja planejado para acolher a todos. 

Em termos de espaço físico, a docilidade ambiental está intimamente ligada às 

condições de acessibilidade, podendo ser regulada por normas. No Brasil, a NBR 
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9050/2004 (ABNT, 2004, p. 10) indica quatro tipos de barreiras ambientais a serem 

eliminadas: físicas, comunicacionais, sociais e atitudinais.  

Barreira Física - dificuldade proveniente de obstáculos para o uso adequado do 

meio originado pela morfologia de edifícios ou áreas urbanas;  

Barreira Comunicacional - falta de informações no entorno em relação ao uso 

do local, cuja solução exige a utilização recursos audiovisuais e lumínicos;  

Barreira Social - representa o processo de exclusão/inclusão relativa a grupos 

específicos (envolvendo questões étnicas, homossexuais, questões de idade, 

pessoas com deficiências e outros).   

Barreira Atitudinal - encontrada no comportamento dos indivíduos, ao 

impedirem o acesso de outras pessoas a determinados lugares. 

Elali, Araújo e Pinheiro (2010) indicam, ainda, a existência de um quinto tipo de 

barreira, a psicológica, “relacionada à percepção de uma pessoa ou grupo em relação à 

receptividade do ambiente a si. (...) é o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa 

idosa diz que não pode ir à escola ou a boate porque não é lugar para velhos” (p. 118). 

Esses cinco tipos de barreiras criam obstáculos para a participação da pessoa idosa em 

diversas dimensões da vida social, produzindo dificuldades em vários os domínios (como 

insegurança e depressão).  Tal situação promove um processo de adaptação da pessoa às 

inconveniências, entendendo que o problema está em si e não no ambiente, o que 

representa uma inversão de valores (Miguel, 2014). 

No campo da Arquitetura, Urbanismo e Design, há preocupação social em relação à 

busca de recursos que facilitem o uso do ambiente físico por pessoas menos hábeis. Assim, 

gerou uma corrente de ações voltadas para a promoção de ambientes “amigáveis à idade” 

ou “amigos da idade” (age-friendly). Tal conceito é aplicável a escalas diferenciadas, do 
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cômodo ao meio urbano. Referindo-se aos idosos, Perracini (2006) ressalta a importância 

dos ambientes serem planejados para promover e encorajar sua independência e 

autonomia, proporcionando uma boa qualidade de vida. Parte dessa iniciativa diz respeito à 

procura por um ambiente físico que atue como agente de prevenção de acidentes. Nesse 

sentido, o ambiente residencial deve ser analisado mediante a pessoa que nele se insere, 

pois suas características devem compatibilizar-se com as características daquele indivíduo, 

a fim de facilitar os comportamentos pretendidos.  

Em termos de mobilidade, compreendem-se por ambientes dóceis ou amigáveis 

aqueles sem a presença de barreiras, cujo acesso é livre. Nessa busca pela acessibilidade, 

autores como Dischinger, Bins Ely (2012), Pfützenreuter, Alvim e Castro (2013) enfatizam 

a importância de o processo projetual adotar o Desenho Universal, ou seja, ser definido de 

modo a assumir propriedades que permitam os ambientes serem usados por todos. Esse 

ideal inclui a observância de sete características que promovam a plena usabilidade, como 

proporcionar uso equitativo, adaptável, óbvio, conhecido, seguro, sem esforço e 

abrangente. 

Equitativo – condição para tornar os ambientes utilizáveis por todos (exemplo: 

portas com sensores);  

Adaptável - design que atenda pessoas com diferentes habilidades e preferências 

(por exemplo: tesoura adaptável a destros e canhotos); 

Óbvio - de fácil entendimento, independente do conhecimento e habilidade de 

linguagem dos usuários (exemplo: identificação de banheiros usando símbolos de 

feminino, masculino e para pessoas com deficiência); 
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Conhecido - informação transmitida de modo variado, para atender as necessidades 

do receptor, seja estrangeiro, analfabeto, com deficiência visual ou auditiva 

(exemplo: placas luminosas e com símbolos); 

Seguro - visando minimizar riscos e acidentes (exemplo: elevadores com sensores; 

escadas e rampas com corrimão); 

Sem esforço – que exigem o mínimo de esforço (exemplo: torneira com sensor; 

maçaneta tipo alavanca); 

Abrangente - cujas dimensões e espaços são apropriados para acesso, alcance, 

manipulação e uso de todos, independentemente da postura, mobilidade e tamanho 

do corpo da pessoa (anões usuários de cadeira de rodas, obesos).   

A exigência de condições que atendam às necessidades dos idosos, minimizando 

riscos e acidentes, proporcionam mais conforto e satisfação evocando e reforçando 

sentimento de apego ao lugar.  

 

3.4 Apego ao lugar 

As ações das pessoas e grupos causam modificações no espaço e deixam marcas 

simbolicamente registradas que interagem com estas mesmas pessoas através de processos 

cognitivos e afetivos (Moranta & Pol, 2005). Sob essa perspectiva, apropriação é:, 

um processo psicossocial na interação do sujeito com seu entorno 

por meio do qual o ser humano se projeta no espaço e o transforma 

em um prolongamento de sua pessoa. (...) domínio sobre um espaço 

e objetos, embora não seja necessário ter sua posse legal 

(Cavalcante & Elias, 2011, p. 63).  
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De fato, trata-se de um fator essencial na relação pessoa-ambiente e na formação de 

lugares, sendo um processo em que o indivíduo, além de produzir sua subjetividade e 

construir sua identidade (Pazini & Jerônimo, 2009), compartilha e socializa informações, 

se percebendo um “sujeito em comunhão com a realidade que o circunda” (Arcaro & 

Gonçalves, 2012, p. 47). Portanto, a apropriação do espaço é entendida como uma 

abordagem dialética com base na qual o indivíduo passa a ser conhecedor do ambiente em 

que habita, criando um vínculo de pertencimento em relação a ele (Moranta & Pol, 2005). 

No processo de se apropriarem do espaço as pessoas os personalizam e deixam 

marcas, as quais ajudam a tecer uma rede de significados que envolve o espaço físico-

social (Jerônimo & Gonçalves, 2013) e ajudam a compreender as relações pessoa-ambiente 

que ali acontecem. Essa conexão, tanto com experiências presentes ou passadas quanto 

com expectativas futuras, facilita a formação de laços afetivos com estes locais. Para 

explicar essa ligação, Tuan (1983) definiu os conceitos complementares de espaço e lugar, 

entendendo que o espaço é sinônimo de liberdade e pouca definição, enquanto o lugar 

indica conhecimento íntimo, segurança e familiaridade, como “centros aos quais 

atribuímos valor e onde são satisfeitas as necessidades” (Tuan, 1983, p. 1). Dessa forma, o 

lugar está atrelado à atribuição de valor e relacionado à qualidade das experiências, 

assumindo, assim, uma posição de destaque como elemento constituinte do cotidiano 

(Cavalcante & Nobrega 2011). 

Para a Psicologia Ambiental, o sentido de lugar está atrelado ao encontro de 

pessoas e ambientes que promovam experiência e emoções consideradas positivas, 

Hashemnezhad, Heidari e Hoseini (2013) indicam que os elementos de criação de um lugar 

abrangem as dimensões: cognitiva, comportamental e emocional. Para a dimensão 

cognitiva é significativa a percepção espacial e saber usar os elementos ambientais em seu 

benefício. Na interação comportamental são consideradas as atividades e a relação 
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funcional entre as pessoas e o ambiente. A relação emocional envolve a formação de 

vínculos afetivos complexos entre as pessoas e os ambientes. 

Segundo Gomes (2008) as experiências positivas na relação com o lugar podem 

estar ligadas a satisfação das necessidades básicas das pessoas (tais como moradia, 

assistência médica, educação, proximidade com o local de trabalho e com comercio), 

ocorrendo tanto em ambientes naturais quanto construídos e podendo variar de acordo com 

as experiências restauradoras vivenciadas. Além disso, Macedo, Oliveira, Günther e 

Nóbrega (2008) salientam que os significados atribuídos a um lugar não são estáticos, 

podendo ser continuamente construídos e desconstruídos ao longo da vida. Ou seja, os 

laços afetivos desenvolvidos entre as pessoas e os lugares de sua vida são redefinidos 

continuamente, correspondendo a um fenômeno multifacetado e complexo que engloba 

aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais (Giuliani, 2004; Medeiros & Elali, 2011).   

De acordo com Vidal, Valera e Peró (2010) o estudo do lugar é resultado de 

componentes físicos (forma e espaço), funcionais (atividades) e psicológicos (cognições, 

emoções e significados). Com base nesse entendimento, as diferentes abordagens teóricas 

sobre apego ao lugar abrangem: (1) ligação que as pessoas estabelecem com os lugares; (2) 

processos significativos relativos ao lugar; (3) processos identitários.  

Além disso, Rowles e Chaudhury (1983) confirmam que apego ao lugar envolve 

três dimensões que se interconectam: funcional, simbólica e relacional. A Dimensão 

Funcional considera o sentido utilitário do ambiente físico, podendo auxiliar a obtenção de 

bem-estar/produtividade ou estresse/frustração. A Dimensão simbólica corresponde a 

conteúdos simbólicos de origem sócio-cultural e individual. A Dimensão relacional se 

refere à interação dinâmica entre as relações sociais cotidianas e as características do 

ambiente físico em que ocorrem. 
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Em relação às emoções ligadas ao ambiente, Lima e Bomfim (2009) explicam que 

o apego ao lugar é marcado pela maior ou menor satisfação das necessidades e 

expectativas individuais. Essa condição o torna tanto aspecto essencial à compreensão da 

dimensão simbólica da vida diária quanto meio para que as pessoas reflitam sobre si 

próprias. Complementando essa compreensão, Giuliani (2004) adverte que, de acordo com 

as características do local e com a natureza das experiências (presentes ou passadas) ali 

vivenciadas, os sentimentos podem ser agradáveis, desagradáveis e até mesmo desastrosos.  

Por sua vez, Lawtom (1989) adverte que, por relacionar-se a sentimentos 

individuais e à vivência familiar, a casa está inserida nas estruturas temporais de passado, 

presente ou futuro da pessoa e da família, configurando-se como um importante meio para 

a expressão do apego ao lugar. Segundo o autor, a identificação com o lugar habitado se 

consolida ao longo da história de vida das pessoas, sendo formados a partir de um conjunto 

de cognições, laços afetivos e de pertença relacionados ao local. Nesse mesmo sentido, 

Valera (1996) esclarecem que, mesmo depois de muito tempo, o simples contato com um 

local habitado e com seus objetos (quer contato direto, quer por meio de imagens ou de até 

de palavras) permite a evocação de períodos anteriores da vida, de fatos marcantes da 

história familiar, de momentos de alegria e tristeza.  

Finalmente, Gifford (1997) alerta que, para o idoso a casa assume um papel 

fundamental, possibilitando a materialização de laços de identidade construídos ao longo 

do tempo. Segundo o autor, o idoso prefere uma casa com a qual se identifique, mesmo 

que seja necessário realizar algumas mudanças para torná-la mais confortável, segura ou 

mais à manutenção de uma vida independente.  
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4. Percurso metodológico 

 

Considerando as indicações da Política Nacional do Idoso (Brasil, 1994) no sentido 

de promover a permanência das pessoas idosas no ambiente familiar e a tática do SUS de 

definir a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como ponto de contato com a população, o 

objetivo geral do estudo desenvolvido para subsidiar a tese foi investigar como o ambiente 

residencial (sócio-físico) influencia as atividades cotidianas e a qualidade de vida da 

pessoa idosa.  

É preciso salientar, antecipadamente, que não será analisado o programa em si 

como política pública, embora esse seja uma temática da máxima importância e aflore, 

mesmo indiretamente, nas entrelinhas do texto. Como recorte desse contexto maior, essa 

tese irá se debruçar sobre o ambiente residencial em que vivem as pessoas atendidas pela 

ESF de modo a tirar dessa realidade subsídios para refletir  sobre seu cotidiano.  

A pesquisa correspondeu a um estudo exploratório realizado por meio de 

abordagem qualitativa, ou seja, valorizando a natureza discursiva das informações. A 

opção por uma pesquisa exploratória se justifica em função da meta de ampliar o 

entendimento com a temática abordada, “no intuito de torná-la mais explicita, além de 

obter, uma nova percepção do assunto” (Costa & Valle, 2000, p. 81).  

A atividade empírica foi centrada na habitação de pessoas com idade igual ou 

superior a 80 anos, por ser este o grupo mais vulnerável dentre os idosos e também o que 

mais cresce (ver capítulo 1), tendo como objetivos específicos: 

Analisar a habitabilidade do ambiente residencial vivenciado; 
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Compreender como o idoso percebe a sua própria interação com o ambiente residencial 

(sócio-físico) para o atendimento às suas necessidades básicas e para a garantia de sua 

qualidade de vida;  

A pesquisa de campo foi viabilizada por meio de visita domiciliar (VD), entendida 

como o principal meio de acesso ao ambiente residencial onde estão inseridos os idosos 

que participam da ESF. O estudo foi realizado no município de Cabedelo, Paraíba, 

escolhido por concentrar um número elevado de idosos e pela receptividade à minha 

presença como pesquisadora, uma vez que trabalhei no local em 2005.  

A coleta de dados, realizada entre novembro (2014) e fevereiro (2015), recorreu à 

estratégia multimétodos (Gunther, Elali & Pinheiro, 2008 e 2011; Sommer & Sommer, 

2002), justificada pela literatura por possibilitar uma visão abrangente do objeto de 

pesquisa, uma vez que eventuais lacunas de informações provenientes da aplicação de um 

método podem ser supridas pelos demais.  

 

4.1 Local e Universo de Estudo 

 

A atividade empírica aconteceu no município de Cabedelo, Paraíba, adjacente a 

João Pessoa (capital). O município limita-se ao Norte e a Leste com o Oceano Atlântico, 

ao Oeste com os municípios de Santa Rita (30 km) e Lucena, e ao sul com João Pessoa 

(figura 1 e 2). Ele pertence à unidade geo-ambiental dos tabuleiros costeiros, tem clima do 

tipo tropical chuvoso (verão seco e inverno chuvoso), com temperaturas máximas de 32 

graus e mínimas de 22 graus (Cabedelo, s/d). Segundo este mesmo documento, a história 

de Cabedelo teve início no século XVI, com a ocupação da área pelos portugueses para 

protegê-la das invasões holandesas e francesas. A construção do Forte Velho de Santa 
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Catarina, em 1585, era uma das preocupações de Martim Leitão, o pioneiro da colonização 

do município.  

 

 

Figuras 1 e 2. Localização da cidade de Cabedelo.  

Fonte: http://www.google.com.br/maps 

 

Hoje Cabedelo é o principal porto paraibano, com destaque para escoamento da 

produção agrícola da região. A cidade em cerca de 31,42 km2 de área e forma alongada 

(18 km de extensão por 3 km de largura), sendo formada por 24 bairros. De acordo com o 

Censo de 2010, a esperança média de vida do paraibano ao nascer era de 72,0 anos e do 

http://www.google.com.br/maps
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brasileiro 73,9 anos; nesse contexto, o município paraibano com maior longevidade era 

João Pessoa (74,9 anos), seguido por Cabedelo e Patos com 74,3 anos. 

O município ocupa o primeiro lugar em Índice de Desenvolvimento Humano da 

Paraíba (IDH de 0,748) e em renda per capita média, que cresceu 305,37% nas últimas 

duas décadas (de R$ 255,62 em 1991 para R$ 1.036,21 em 2010). No que diz respeito à 

Educação, Cabedelo apresentou o IDHM de 0,651, assumindo a 3ª posição no estado da 

Paraíba (Silva, 2013), seguindo de perto Campina Grande (0,654) e João Pessoa (0,693). 

No campo da saúde, o município conta com (1) hospital público e 24 postos de 

atendimento do ESF, além de uma rede particular de pequeno porte.  

 

4.2 Participantes 

Participaram da pesquisa 36 idosos com idade igual ou superior a 80 anos, cuja 

seleção foi realizada em etapas. Inicialmente a Secretaria de Saúde do Município de 

Cabedelo foi contatada para a indicação do número de idosos atendidos na ESF/SUS e, 

dentre eles, localização das pessoas cuja idade era igual ou superior a 80 anos. Segundo a 

instituição o maior número de pessoas nessa condição se vincula às ESFs Ponta de Mato, 

Renascer II, Centro e Jardins, que totalizam 155 pessoas atendidas (respectivamente, 95, 

26, 15 e 14). 

A próxima etapa foi contatar as ESFs e solicitar o auxílio dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) atuantes na área. Constatou-se então que, dentre os 155 

idosos detectados pela instituição, alguns já haviam falecido e outros já não residiam no 

local, o que reduziu o número anterior para 115 moradores que atendiam a condição 

estabelecida. 
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Em seguida foram considerados os critérios de exclusão previamente definidos, 

entendendo-se que não seriam convidados a participar da pesquisa os idosos que: (1) 

apresentassem condição de restrição ao leito (não pudessem se locomover, se levantar); (2) 

não apresentassem condições para responder os instrumentos de pesquisa em função de 

dificuldade cognitiva, problema mental ou transtorno psíquico que impedisse a 

manutenção de uma conversa. Todos os demais idosos eram considerados potenciais 

participantes da pesquisa. Esse levantamento resultou em 58 idosos, todos contatados pela 

pesquisadora em companhia dos ACSs. Dentre esses, 36 idosos aceitaram participar da 

pesquisa, distribuídos da seguinte forma: 19 atendidos pela ESF Ponta de Mato, Ponta de 

Mato, 10 pela ESF Renascer II, 5 pela ESF Centro e 2 pela ESF Jardins. Esse número foi 

considerado adequado a um estudo com perspectiva qualitativa, uma vez que, sob esse 

ponto de vista a ligação dos participantes com o fenômeno investigado é mais importante 

do que a sua quantidade (Costa & Valle, 2000). 

   Considerando a importância da vinculação dos resultados às características dos 

participantes e do ambiente residencial foram confeccionadas Fichas de Registro 

(Apêndice A) que resumem cada caso, num total de 36 fichas, as quais respaldam os 

resultados apresentados no capítulo 5, que contém a descrição mais detalhada dos 

participantes e do ambiente por eles habitado. 

 

4.2.1 Abordagem dos participantes 

Os idosos selecionados foram abordados pela pesquisadora por meio de várias 

visitas domiciliares. A primeira delas foi acompanhada pelo ACS atuante na área, que 

apresentou a pesquisadora ao idoso e à família (caso estivesse presente). Nesse momento 

inicial a pesquisa foi explicada, o idoso foi consultado sobre sua disponibilidade/vontade 
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em participar, foi assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – 

Apêndice A/B) e aplicado o Questionário (Apêndice C). 

As visitas seguintes foram agendadas diretamente com cada idoso e aconteceram de 

acordo com a sua conveniência e disponibilidade. Em alguns casos, os contatos 

aconteceram na presença de cuidadores ou familiares, que permaneceram em casa; em 

outros o/a idoso/a estava só. Em todas as situações, no entanto, os idosos ficaram a sós 

com a pesquisadora durante a realização das atividades de pesquisa.   

O processo de investigação exigiu no mínimo 3 e no máximo 5 visitas domiciliares, 

a cada idoso/a, dependendo da pessoa idosa envolvida. 

 

 4.3 Método/técnicas de pesquisa 

 

A pesquisa de campo recorreu à estratégia multimétodos (Gunther, Elali & 

Pinheiro, 2008 e 2011; Sommer & Sommer, 2002), através de: diário de campo,  

questionário, análise das condições de habitabilidade da moradia, entrevista,  realização de 

passeio acompanhado na companhia dos idosos participantes e documentação fotográfica, 

descritos a segui: 

 

4.3.1 Diário de campo  

Descrição do processo de pesquisa sob o ponto de vista da pesquisadora, que foi 

intensificada durante o contato com os idosos, quando eram registrados sua receptividade e 

o estado emocional percebido (tristeza, preocupação ou alegria), além das condições da 

moradia (como se apresentavam no momento). O registro era realizado em folha de papel 

A4, posteriormente anexada aos outros documentos relacionados a cada idoso participante 

(Apêndice D).   
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4.3.2 Questionários  

Para caracterizar a população estudada e suas condições de vida foi construído um 

questionário inspirado no World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREEF, 

2002)2. O instrumento elaborado (Apêndice F) está subdividido em 04 partes: dados sócios 

demográficos do participante, condições de socialização, ambiente residencial e uso da 

habitação. Em sua maior parte, as perguntas são objetivas (com opções fixas de resposta), 

embora também sejam apresentadas algumas questões abertas (que permitem maior 

profundidade e liberdade de expressão) as quais envolvem principalmente a listagem de 

itens e a opinião do participante. 

Devido à baixa escolaridade e a pouca acuidade visual de muitos dos participantes, 

todos os questionários foram aplicados pela pesquisadora, que assumiu a tarefa de fazer as 

perguntas e copiar as respostas emitidas. Embora tenha sido indicado que o participante 

poderia responder ao instrumento de próprio punho (caso assim desejasse, situação em que 

o pesquisador permaneceria no local apenas para tirar eventuais dúvidas), nenhum dos 

idosos optou por essa alternativa. A aplicação dos questionários teve duração média de 20 

minutos. 

 

4.3.3 Análise das condições de habitabilidade das casas  

Além dos dados específicos do questionário que indicavam as condições de uso da 

casa (preenchidos a partir do ponto de vista dos idosos), essa etapa exigiu a observação da 

moradia pela pesquisadora durante todas as visitas, a fim de identificar claramente a 

                                                 
2 O WHOQOL-BREEF é uma versão abreviada do QWHOQOL-100 que tem uma versão validada e traduzida 
para o português, sob a responsabilidade do coordenador do Grupo WHOQOL no Brasil, Dr. Marcelo de 
Almeida Fleck. O instrumento valoriza a avaliação subjetiva dos participantes e é constituído de 26 itens 
subdivididos em quatro domínios que se propõem a investigar: capacidade física (7 itens), bem-estar 
psicológico (6 itens), relações sociais (13 itens) e contexto ambiental (8 itens).  
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responsabilidade pelo domicílio (tanto em termos financeiros quanto de manutenção), os 

cômodos existentes (programa), as condições do dormitório e do banheiro utilizados pelo 

idoso, motivos para quedas, condições de acessibilidade da casa e da vizinhança. Tais 

informações foram anotadas no diário de campo e incorporadas às fichas de registro e ao 

texto da tese. 

 

4.3.4 Entrevista Semi-estruturada  

 

Conversa conduzida de acordo com uma ordem predeterminada e planejada para 

extrair o máximo de informações do participante com um mínimo de perguntas, visando 

permitir que o pesquisador entenda mais claramente o significado que o entrevistado dá 

aos fenômenos e eventos de sua vida cotidiana (Costa; Silva, Oliveira & Lima, 2000), a 

entrevista foi uma importante fonte de dados para esta tese.  

Em geral, na segunda visita domiciliar foi realizada a entrevista semi-estruturada 

com o idoso, tendo como ponto de partida duas perguntas motivadoras previamente 

testadas:  

‐ Na sua opinião, o lugar que você (o Sr. ou a Sra.) mora atende as suas necessidades 

do dia-a-dia?  

‐ O lugar que você (o Sr. ou a Sra.) mora influencia na sua qualidade de vida?. 

Obviamente, a partir de cada uma destas perguntas surgiram livremente vários 

temas, trazidos espontaneamente pelo idoso. Assim, de acordo com a resposta recebida (na 

qual alguns focavam mais na casa e outros discorriam mais sobre o entorno), o participante 

era solicitado a comentar o assunto sob o ponto de vista complementar, a partir de questões 

como: “E na sua casa, também é assim?” ou “E fora de casa, é desse jeito?” ou, ainda, “Há 

diferença entre o que você nota que acontece na sua casa e o que nota na rua ou no bairro?”  
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As entrevistas, que aconteceram nas casas dos idosos, tiveram duração de 15 a 35 

minutos. Para o registro dos dados foi utilizado o sistema de gravação (gravador) e 

explicado ao participante que, ao término da entrevista, teria a oportunidade de ouvir seu 

relato e modificá-lo, caso considerasse necessário. Posteriormente, a gravação foi transcrita 

na integra, utilizando os próprios termos da pessoa e sem correção gramatical.  

 

4.3.5 Passeio acompanhado  

Ao final da entrevista estava previsto acontecer o passeio acompanhado, sendo 

solicitado ao idoso que levasse a pesquisadora até o lugar (externo ao lote onde está situada 

a casa em que mora) que mais costumava ir ou mais gostava de ir, ressaltando-se que o 

trajeto deveria ser percorrido a pé.   

De acordo com Dischinger, Bins Ely e Piard (2012), o passeio acompanhado é uma 

técnica de pesquisa que tem como base a realização de um percurso (em área aberta ou 

fechada) no qual a pessoa participante do estudo conduz o pesquisador. Em geral a técnica 

é utilizada em investigações voltadas para pessoas que apresentam algumas restrições no 

uso do espaço ou que tenham alguma característica considerada relevante para a pesquisa, 

embora não se restrinja a essa categoria. De acordo com a pesquisa, para a realização do 

passeio poderia ser definido um trajeto específico a ser percorrida, uma meta específica a 

ser alcançada (como a realização de uma atividade), ou, ainda, um tipo de local a ser 

procurado. Ao longo do percurso, além de observar o comportamento do participante, o 

pesquisador deve conversar com ele/ela a respeito suas decisões e iniciativas, solicitando 

que, se possível, indique pontos positivos (facilidades) e negativos (dificuldades) que 

identifica.  

Embora fossem aceitáveis percursos pequenos (como ir à casa da vizinha ou à 

lojinha do outro lado da rua), essa foi a etapa da pesquisa que mais teve desistências: 
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apenas 8 idosos aceitaram participar; os demais (28, ou seja, mais de 75%) não quiseram 

realizar a atividade declarando ‘não ser seguro’ ou ‘ter medo de acidentes’. Dentre os 08 

que participaram efetivamente do passeio acompanhado, 03 o realizaram no mesmo dia (ou 

seja, logo após a entrevista), e 05 marcaram nova data para fazê-lo alegando não haver 

mais tempo naquele dia ou não estarem “prontos” (adequadamente vestidos). 

Os passeios acompanhados realizados tiveram duração de 8 a 60 minutos, 

envolvendo desde locais muito próximos (como a casa de familiares) até a ida a um 

supermercado localizado aproximadamente a 1 km da casa da idosa. As informações 

coletadas nos percursos foram incorporadas ao diário de campo e documentadas por fotos.  

 

4.3.6 Levantamento fotográfico  

Durante todo o estudo foi realizada documentação das situações vivenciadas por 

meio de imagens devidamente autorizadas pelos participantes.  

O levantamento fotográfico da casa seguiu um roteiro que começava no dormitório 

do idoso e seguia em direção à área externa (calçada e rua). Para aqueles que concordaram 

em participar do passeio acompanhado, a documentação fotográfica também acompanhou 

essa ocasião.  

Parte do acervo fotográfico gerado pela pesquisa de campo encontra-se nas fichas 

de registro e no capítulo de resultados. Atendendo às exigências da ética na pesquisa, nas 

situações em que não foi possível omitir a presença do idoso da foto, seu rosto foi 

devidamente encoberto. 
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4.4 Análise dos dados 

Os dados coletados através do questionário sobre a população estudada, sua 

habitação e condições gerais de vida foram trabalhados por meio de estatística descritiva, 

utilizada apenas como elemento de apoio ao estudo qualitativo realizado.  

 As informações obtidas por meio das entrevistas, o principal foco da tese, foram 

categorizadas através do software QDA-Miner versão 4.1.4, e analisadas por meio da 

técnica Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) proposto Lefevre e Lefevre (2012).  

O DSC consiste num conjunto de instrumentos destinados a analisar as 

Representações Sociais (RS) nas informações coletadas sob a forma verbal (falada ou 

escrita), que são recuperadas e “apresentadas sob a forma de painéis de depoimentos 

coletivos” (Lefevre & Lefevre, 2012, p. 23). Dessa forma, o DSC tem como fundamento os 

pressupostos da Teoria das Representações Sociais que através de procedimentos 

sistemáticos e padronizados permite unir depoimentos sem reduzi-los a elementos 

quantitativos. Ele é composto pelas ideias que mais se repetem no conjunto de discursos, as 

quais refletem os esquemas sociocognitivos utilizados pelas pessoas em seu cotidiano, 

contribuindo para a reconstrução da realidade vivenciada (Jodelet, 1989).  

O primeiro passo, para a definição do DSC é a identificação das expressões-chave 

(ECH) e as Ideias Centrais (IC) de cada depoimento em função dos temas trabalhados na 

pesquisa. As ECHs são pedaços, trechos ou transcrições literais do discurso, e que revelam 

a essência daquela fala nas palavras do participante ou, mais especificamente, o conteúdo 

de cada segmento de uma fala. Por sua vez, as ICs revelam ou descrevem, de maneira 

sintética, o sentido de cada discurso, sendo definidas a partir da fala coletada. Finalmente, 

o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) é um discurso síntese regido na primeira pessoa do 

singular e composto pelas expressões-chave que melhor esclareçam a ideia central. 
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 Em termos operacionais, a análise dos discursos compreende quatro etapas: (1) 

análise isolada de cada questão trabalhada pela pesquisa e de cada resposta obtida para esta 

questão; (2) destaque e agrupamento das ECHs de cada resposta; (3) denominação ICs, 

pela identificação dos grupos que expressem da melhor maneira possível todas as ECHs 

com o mesmo sentido; (4) construção do DSC, uma síntese dos depoimentos obtidos e 

escritos como se fosse proferida por uma única pessoa.   

As principais ICs que afloraram dos depoimentos dos participantes foram: casa, 

vizinhança, ambiente residencial, qualidade de vida, independência, autonomia, 

privacidade, relação saúde/doença, tecnologia assistiva, relacionamento familiar, 

docilidade ambiental, apego ao lugar e fé. Para efeito de apresentação dos resultados estas 

ICs foram subdivididas em dois grandes temas: microssistema (o idoso em casa e com a 

família) e mesossistema (o idoso no entorno e com os vizinhos).  

Para facilitar a visualização das informações provenientes do Discurso Coletivo, em 

cada subitem do capítulo de resultados elas são sintetizadas em um quadro e, ao serem 

citadas durante o texto são identificadas pela sigla DSC, colocada entre parênteses no final 

da citação.  

 

4.5. Considerações Éticas 

 O projeto, teve anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Cabedelo (Anexo 1) 

e foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco (CCS/UFPE), processo nº CAAE 

17049513.8.0000.5208, em 14/01/2014 e 13/06/2014 (última versão) (Anexo 2).  

Para sua realização foi preciso que os participantes aderissem ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndices A e B) que, respeitando todos os 
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ético-legais que regem em seres humanos, conforme a Resolução 446/12 do Conselho 

Nacional de Saúde – Ministério da Saúde, lhes garante:  

 Conhecimento dos objetivos da pesquisa, e que as reuniões seriam gravadas e 

suas falas transcritas; 

 Oportunidade de, se desejassem, desistirem da pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhum dano;  

 Conhecimento que o material coletado, inclusive fotografias, poderia ser 

divulgado em eventos científicos e publicado em periódicos;  

 Respeito ao anonimato, qualquer que fosse o meio de divulgação dos 

resultados. 
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5  Resultados/Discussões  

 

Esse capítulo aborda o conjunto de resultados da pesquisa empírica, sendo 

subdivido em quatro itens: caracterização dos participantes (os 36 idosos que acordaram 

participar da pesquisa), o microssistema (a casa e a família), o mesossistema (o entorno e a 

vizinhança) e uma reflexão final sobre relações entre qualidade de vida, apego ao lugar e 

docilidade ambiental.  

Estes itens respondem diretamente aos dois objetivos específicos propostos 

incialmente: compreender a habitabilidade do ambiente residencial vivenciado pelos 

idosos; e investigar como o idoso percebe a sua própria interação com o ambiente 

residencial (sócio-físico) para o atendimento às suas necessidades básicas e para a garantia 

de sua qualidade de vida. Embora, inicialmente se pretendesse responder a cada um destes 

objetivos isoladamente, essa estratégia mostrou-se inadequada, pois, como ambos estão 

intimamente interligados, não foi possível evitar as repetições. A apresentação dos 

resultados em função do método/técnica de pesquisa também não se mostrou adequada, 

novamente dificultando a leitura. Frente a tais constatações se optou por grupar os 

resultados nos temas citados, independentemente do modo como os dados foram coletados 

ou de como se relacionam aos objetivos.  

Proporcionando uma visão geral dos dados primários e apresentando-os de modo 

conjunto em função de cada uma das 36 situações investigadas, as fichas de registro 

individuais (Apêndice E) permitem uma melhor compreensão das relações pessoa-

ambiente vivenciadas pelos participantes, apesar de, no texto, os dados nelas presentes 

estarem resumidos em função de cada temática em discussão. Ressalte-se, ainda, que estas 

fichas não estão diretamente citadas no texto, mas podem ser consultadas a qualquer 

momento, diante da necessidade de esclarecer alguma análise em andamento. 
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5.1 Os participantes 

 

A faixa etária dos participantes variou entre 80 a 99 anos (Tabela 1), a maioria dos 

quais entre 80 a 84 anos (19/36; 53%). No grupo destacam-se: o sexo feminino (31/36; 

86%), a viuvez como estado civil (28/36; 78%) e a cor da pele parda (19/36; 53%) seguida 

da branca (10/36; 28%). Em termos de religião, a católica prevaleceu (26/36; 72%), 

seguida pela evangélica (8/36; 22%).  

     O grande percentual de mulheres verificado no grupo estudado (86%) é diretamente 

associável ao quadro demográfico da região (Camarano, 2003; IBGE, 2013), na qual em 

2010 a expectativa média das mulheres era cerca de 8 anos maior do que a dos homens, de 

modo que têm maior probabilidade de tornarem viúvas. Além disso, todos os solteiros no 

grupo são mulheres, situação que pode estar ligada a questões culturais e normas sociais 

que estimulam o casamento dos homens com mulheres mais jovens e inibem o inverso 

(Camarano, 2003). 

 

 No que se refere à escolaridade, a maior parte dos participantes (19/36; 53%) é de 

analfabetos (afirmaram não saber ler nem escrever) e apenas uma minoria tem ensino 

médio (2/36; 6%), dados que comprovam as estatísticas apresentadas pelo IBGE (BRASIL, 

2010). Dentre os participantes, 31 (86%) indicaram ter algum tipo de renda, como 

aposentadoria ou pensão. Tal informação corrobora os dados do IBGE (2010), indicando 

que eles dependem da provisão de rendas por parte do Estado, condição inclusive prevista 

e garantida por lei (Brasil, 2004).  

  Por sua vez, a população investigada está ligada às camadas de menor poder 

aquisitivo, observa-se que uma parcela importante da renda familiar depende da renda do 

idoso. De fato, em 19 famílias (53%) a renda do idoso é considerada a principal fonte de 
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recursos, seu único rendimento mensal fixo, utilizado para suprir despesas como água, 

energia e “fazer a feira”, o que, torna o idoso o chefe financeiro da família. Tais dados 

corroboram outros estudos nacionais, segundo os quais tem crescido a quantidade de 

idosos envolvidos com a manutenção econômica da família, inclusive quando existem 

filhos adultos (Rocha & Lima, 2012). Sob essa ótica, Camarano (2003) e Sé (2003) 

comentam ser facilmente notável que, ao reduzir ou aumentar os benefícios 

previdenciários, o Estado atinge muito mais do que indivíduos isolados.  

 

Tabela 1 Caracterização demográfica dos participantes  

Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 

% 

Idade   
80 a 84 anos                                                 19 53 

85 a 89 anos                                                         12 33 

90 anos ou mais                                                          5 14 

Sexo   

Feminino 31 86 

Masculino 5 14 

Estado civil   

Viúvo(a)                                                                28 78 

Casado(a) / União estável                                                             5 14 

Solteiro(a)                                                            3 8 

Raça   

Parda                                                                     19 53 

Negra                                                                     7 19 

Branca                                                            10 28 

Religião   

Católica                                                                 26 72 

Evangélica                                                            8 22 

Espírita                                                                  1 3 

Adventista do 7º dia 1 3 

Escolaridade   

Não lê nem escreve                       19 53 

Lê e escreve, mas sem instrução formal         1 3 

Alfabetização                                                       3 8 

Fundamental informal                                       7 19 

Fundamental completo                                      6 17 

Ensino médio                                                        2 6 

Fonte de renda do idoso   

Aposentadoria                                                 31 86 

Pensão                                                              5 14 

Principal fonte de renda da família   

Idoso    19 53 

Familiares   17 37 
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5.2 O microssistema (a casa e a família) 

 

Nesse item são comentadas as principais características do ambiente sócio-físico 

direta e cotidianamente vivenciado pelos idosos, formados por sua família e sua casa 

elementos que, na classificação de Bronfenbrenner (1996), correspondem ao 

microssistema. 

 De um modo geral os idosos participantes habitam casas bem localizadas em 

relação ao bairro, relativamente próximas às respectivas ESFs e que contam com suporte 

de supermercado, feira livre e pequeno comércio local em seu entorno (raio de 

aproximadamente 1 km).  

Em termos de infraestrutura básica (Tabela 2) é unânime a presença de rede geral 

de abastecimento de água (que também é clorada) e energia elétrica, também contando 

com lixo coletado pelos serviços urbanos, condições importantes para o bem-estar e saúde 

de todos os moradores da região. No entanto, o município ainda não dispõe de rede pública 

de saneamento básico, de maneira que todas as casas tem fossa séptica localizada no 

próprio terreno. 

 

5.2.1 A casa 

Atualmente, todas as casas da cidade de Cabedelo são de tijolos, no entanto, de 

acordo com relatos dos moradores, até a década de 1980 muitas delas eram de taipa e 

foram reconstruídas por um programa do governo, que transferiu parte dos moradores do 

bairro de Renascer II para um conjunto residencial e manteve outros no local.  

A investigação realizada mostrou que parte significativa dos participantes habita o 

local há mais de 30 anos (20/36; 47%) tendo como motivo da escolha por esta moradia a 

proximidade do trabalho (9/36; 25%) e da família (7/36; 19%), ou ter ficado sozinho (a) 
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(6/36; 17%) – (Tabela 2). O tempo de moradia dos participantes na região também 

corrobora os registros oficiais (IBGE, 2002), indicando a estabilidade das famílias na área, 

o que pode significar maiores possibilidades para o desenvolvimento de 

vínculos afetivos das pessoas com o local e a comunidade,  

Em geral as residências dos participantes têm cobertura em telha cerâmica e teto 

alto, não apresentam laje de forro. Suas divisões internas são feitas por meias paredes de 

alvenaria e o piso é cerâmico ou de cimento queimado. Muitas delas são conjugadas e 

contam com artifícios de segurança, como grades no terraço, muro alto ou portão 

eletrônico. Em termos de manutenção, várias casas precisam de reparos, principalmente no 

reboco, pintura e esquadrias.  

 

Tabela 2 Características da habitação dos participantes 

Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

Motivo da moradia   

Família                                                                                                     7 19 

Ficou sozinho (a)                                                                                    6 17 

Viuvez 3 8 

Tratamento de saúde                                                                           2 6 

Trabalho 9 25 

Casa própria                                                                                                                      5 15 

Casamento  3 8 

Barulho onde morava 1 3 

Tempo de moradia   

1 a 9 anos 9 25 

10 a 19 anos 6 17 

20 a 29 anos 1 3 

30 a 39 anos 10 28 

40 a 49 anos 3 8 

50 a 59 anos 7 11 

Número de cômodos         

1 a 5 cômodos 12 33 

6 a 9 cômodos 20 55 

10 cômodos ou mais 4 11 

Destino do lixo   

Coletado 34 96 

Queimado 2 6 

Água utilizada   

Filtrada 11 30 

Fervida 2 6 

Clorada 17 47 

Mineral 6 17 
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A maior parte das casas tem de 6 a 9 cômodos (20/36; 55%) – sendo compostas por 

terraço, sala de estar/jantar, banheiro, cozinha e quartos – e acomodam até 5 pessoas 

(16/36; 44%). Cruzando-se o tempo de moradia com a quantidade de cômodos (Tabela 3) 

verifica-se alguma tendência para haver um maior número de cômodos nas casas das 

famílias que estão no local há mais tempo, o que podem dever-se tanto ao aumento da 

família quanto aos poucos recursos para eventuais reformas/ampliações (fazendo com que 

obras mais dispendiosa sejam executadas lentamente). 

 

Tabela 3 Número de Cômodos em função do tempo da moradia 

 T e m p o  d e  m o r a d i a  ( e m  a n o s )  

    1 a 9  10 a 19  20 a 29  30 ou + Total 

N
ú

m
e

r
o

 
d

e
 

C
ô

m
o

d
o

s
 

1 a 5 3 3 0 6 12 

6 a 9 5 3 1 11 18 

10 ou + 1 0 0 3 4 

Total 9 6 1 20 36 

  

Na área interna não foi observada separação do setor intimo: os quartos se abrem 

para a sala, ficando o quarto do idoso próximo ao banheiro (quando não há suíte). Assim, 

na existência de vários quartos, o quarto do idoso geralmente fica em posição central ou ao 

fundo. Vários destes dormitórios não apresentam janelas (às vezes por serem casas 

conjugadas com as vizinhas) e alguns quartos têm cortinas em lugar da porta. 

 Embora algumas das unidades visitadas tenham banheiros completos e 

confortáveis (15/36; 42%), a maioria conta só com chuveiro e sanitário (20/36; 56%) e 

apenas um deles é excessivamente pequeno, contendo somente o sanitário (1/33; 3%).  Em 

várias habitações a porta do banheiro não abre totalmente, impedida pela posição do vaso 

sanitário ou da pia, que impossibilita o pleno acesso (sobretudo para uma cadeira de rodas). 

Há um caso em que a porta abre minimamente, embora o local do chuveiro seja muito 
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grande, comportando mais de uma pessoa. Embora exista uma indicação da NBR 9050 

(ABNT, 2004) para que as portas dos banheiros se abram para fora do cômodo, o que 

facilita o socorro no caso de acidentes em sua área interna, essa solução não foi observada 

em nenhum dos banheiros visitados. Outro ponto a enfatizar é o box pois, se suas 

dimensões não forem adequadas (ou muito pequeno ou muito grande) e não contar com 

elementos de apoio (piso antiderrapante, ausência de degrau, porta larga abrindo para fora, 

banco e barras) pode tornar-se motivo para acidentes e, mediante um anteparo rígido, a 

pessoa pode se machucar seriamente. 

Dentre os cômodos (Tabela 4), os idosos afirmaram preferir o terraço (20/36; 55%), 

seguido da sala (8/36) e do próprio quarto (8/36); por sua vez, nenhum cômodo foi 

indicado como “lugar que não gosta”. A predileção pelo terraço se justifica pelo fato dos 

idosos o considerar um local agradável e aberto, além de ser o lugar a partir do qual é 

possível entrar em contato com as pessoas que passam pela calçada.  

A observação mostrou que quase todas as habitações apresentam obstáculos interna 

(degraus) e calçada em desnível, o que dificulta sua acessibilidade. Entretanto, a maior 

parte dos idosos moradores as considerou ‘livres de obstáculos’ (32/36; 89%). 

Contrariando essa opinião, eles mesmos relataram quedas dentro de casa (25/36; 69%), que 

creditam à sua “falta de atenção” (Tabela 4). Entre as principais causas apontadas estão: 

escorregão (12/36; 33%), não haver apoio no banheiro (7/36; 19%), escada/degrau (7/36; 

19%) e piso molhado (5/36; 14%).  

Tais indicadores novamente reforçam os comentários da literatura, segundo a qual 

mais de 70% das quedas de idosos ocorre em casa, havendo risco maior entre as pessoas 

que vivem sozinhas, probabilidade que aumenta com o avançar da idade (Chaimowicz, 

2013). As casas em sua maioria necessitam de realização de intervenções e ajustes para 
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diminuição das dificuldades relacionadas à presença de barreiras ambientais, 

principalmente entre os idosos com histórico de quedas. 

             De fato, em termos práticos várias das habitações visitadas podem ser consideradas 

insalubres, inclusive quanto a não possuírem janelas e portas no quarto do idoso e quanto 

às condições do banheiro (sem todas as peças sanitárias, não dispondo de barras de apoio e 

com condições precárias para banho em função das características do box). Mesmo nesta 

situação, todos os participantes responderam estarem satisfeitos com a casa onde moram 

(Tabela 6) consideram saudável, e gostam da sua localização (35/36; 97%). Provavelmente 

parte dessa satisfação está relacionada com às importantes modificações realizadas nos 

anos 1980 e aos ajustes posteriores acrescentados pela família tentando deixar o ambiente 

mais dócil aos idosos, sobretudo àqueles com problemas de mobilidade por problemas 

físicos (uso de cadeira de rodas, andadores e muletas) ou com visão reduzida. 

 

Tabela 4  Cômodos preferidos 

Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

LOCAL DA CASA QUE MAIS GOSTA   

Quarto 8 22 

Sala 8 22 

Terraço 20 56 

LOCAL DA CASA QUE MENOS 

GOSTA 

  

Nenhum 36 100 
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Tabela 5  Segurança na habitação - quedas 

Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

Casa “livre de obstáculos”   

Sim 32 89 

Não 4 11 

Sofreu queda em casa   

Sim 25 69 

Não 11 31 

Causa da queda   

Escada/degrau                                                                                    7 19 

Piso molhado                                                                                     5 14 

Escorregão 12 33 

Banheiro/corrimão                                                                             7 19 

Móvel no caminho                                                                              2 5 

Tontura 3 8 

 

 

Tabela 6 Percepção da casa pelos idosos 

           Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

CONSIDERA A CASA LIVRE DE 

OBSTÁCULO 

  

Sim  32 89 

Não 4 11 

SATISFAÇÃO COM A CASA   

Sim 35 97 

Não 1 3 

SATISFAÇÃO COM A LOCALIZAÇÃO 

DA CASA 

  

Sim 35 97 

Não 1 3 

          

           
 O DSC confirma o significado especial que a casa tem para o idoso(a). Mediante o 

questionamento “Na sua opinião, o lugar onde mora atende às necessidades do seu dia a 

dia?”, grande maioria das respostas foi relacionada diretamente a casa, e começou 

justamente por ela, mencionando tanto aspectos subjetivos (significados, percepções) 

quanto aspectos objetivos (mais mensuráveis) da relação idoso-habitação. Subdividimos 

estas respostas de acordo com 4 ideias centrais (IC): representação da casa; privacidade e 

apropriação do espaço; independência; e tecnologia assistiva. A seguir comentamos cada 

uma destas IC, iniciando o tópico pelo DCS. 
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IC: Representação da casa 

 

A casa era de taipa mais depois teve a reforma [...] Meu marido era 

pedreiro e construiu quase tudo. Eu ajudei, carregava coisa, ajudava 

a mexer a massa. Os meninos também ajudaram, os que eram 

maiozinhos, né? [...] A casa ficou boa, espaçosa, ventilada, parece 

uma praia, à noite então. [...] Mas é preciso cuidar, senão se estraga. 

Senão ela cai, né? [...] Agora a gente vai ajeitando uma coisa por 

vez. Trocou a janela, [...] ajeitou as telhas, completou o muro. [...] 

precisa cuidar. É para os filhos, vai ficar prá eles, e depois pros 

netos. [...] Acho a minha casa boa, gosto muito. Tenho tudo que eu 

quero na minha casa. [...] Estou satisfeita com o lugar que vivo [...] 

Gosto muito, muito mesmo, da minha casinha [...] Aqui é bom 

demais. Não quero ir pra outro lugar [...] Prá que viver com outros 

idosos? Prá todo dia ver morrer mais um? Ah, não. Não mesmo [...] 

Quero viver aqui até o fim, aqui. (DCS) 

 

O DSC mostra a casa como referência na vida dos participantes, e âncora para 

muitas de suas memórias. Ela é associada a significados construídos a partir das muitas 

experiências ali vivenciadas e que agregam valores emocionais e afetivos ao lugar. 

O processo de construção das casas, passando da taipa (entendida como frágil) para 

a alvenaria (construtivamente mais firme, e econômica e socialmente com maior valor) e, 

ao longo do tempo, incorporando melhorias (um quarto, um terraço, muro mais alto, piso 

cerâmico, entre outros) faz com que os idosos (que acompanharam e participaram dessa 

evolução) se identifiquem ainda mais com ela.  

Assim, para os participantes as casas são símbolo da evolução e das conquistas da 

família, ligando-se a sentimentos de segurança e bem-estar. O fato de se sentirem 

proprietários transforma a casa em porto seguro e legado a ser transferido às novas 

gerações. Isso talvez explique a pouca crítica observada em muitas das suas respostas 
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anteriores (muitos dos quais se mostraram “satisfeitos com tudo”), entendendo-se que, 

naquelas condições o atendimento às suas necessidades imediatas (ampliação da docilidade 

ambiental em termos físicos e funcionais) é um atributo que está em um segundo plano. 

Em termos afetivos, várias participantes fizeram referencia a casamentos bem 

sucedidos que se desenrolaram naquele local, e contaram episódios do crescimento dos 

filhos, alguns engraçados e alegres, e também memórias tristes, como acidentes e a partida 

de alguém para morar em outra cidade. Todos os idosos se referiram a esse tipo de 

lembranças, relatadas ainda mais detalhadamente pelos mais velhos dentre eles, o que 

demonstra que a casa guarda significados particulares para cada idoso, ligação que 

aparenta aumentar com a idade. 

Nesse cenário, também foram associados à casa significados relacionados à vida 

cotidiana e às interações sociais da pessoa idosa, tornando-se evidente que o espaço físico 

disponível pode facilitar ou dificultar o desempenho de diversas atividades de modo 

independente, pois eventuais barreiras arquitetônicas podem segregar os idosos e afetar 

significativamente a sua circulação por outros cômodos.  

Em muitas entrevistas surgiu espontaneamente o assunto “vida em instituições de 

longa permanência ou casas coletivas”. Os participantes manifestaram claramente sua 

vontade de continuar a viver na própria casa, dando continuidade à vivências anteriores. 

Para tanto eles próprios destacaram como vantagens a propriedade do imóvel, a 

proximidade com a família e os amigos, e já conhecerem o local. Mesmo em situações em 

que passam muito tempo sós, eles não consideraram isso um problema, comentando que a 

falta de companhia não impediria que se sentissem bem, e passando a relatar suas 

estratégias para otimização da vida diária, que envolve a continuidade de rotinas, 

autocuidado, e outras atividades importantes para os mesmos (melhor comentadas nos 

próximos tópicos). 
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O desejo de permanecerem em sua casa na velhice parece se configurar como um 

importante objetivo para os participantes, cujo apego ao lugar é evidente, sendo muito 

comum indicarem querer permanecer naquele local até o final da vida. De fato, a morte 

permeou grande parte das conversas, tema que provavelmente está entre as preocupações 

daquelas pessoas devido à sua própria idade. Nesses momentos a casa era mencionada 

como legado aos sobreviventes, e como lembrança da pessoa idosa e do seu modo de viver.    

 

 

 

IC: Privacidade e apropriação do espaço 

Eu tenho meu quarto só pra mim. [...] É tudo meu. Tenho minha 

cama, meu quarda-roupa, meu pentiador. [...] Meu quarto é meu 

quarto. [...] Ninguém me incomoda, tenho as minhas coisa ninguém 

mexe. [...] Tudo que tem aqui dentro eu gosto. [...] Aquela almofada 

foi minha sogra que fez. [...] Essa caneca veio da Bahia. Minha filha 

trouxe, uma lembrança, né? [...] Meu quarto é só meu. É meu lugar 

de sossego, fecho a porta, mas quando tem muita gente aí, vem 

dormir comigo [...] Se minhas netas quiser dormir junto, eu deixo, 

mas depois volta pro canto delas [...] É bom ter um lugar só meu. 

(DCS) 

 

Como todas as pessoas, os idosos também têm a necessidade de delimitar o seu 

lugar, o que se reflete especialmente no dormitório. Segundo os participantes, a existência 

de condições para manter a privacidade é fundamental para o exercício da sua autonomia e 

manutenção de sua identidade, e pelo caráter afetivo uma vez que é fundamental considerar 

a emoção que o espaço exerce sobre quem o ocupa. Mesmo em casas em que não há porta 

nos quartos dos idosos, é comum encontrar uma cortina de tecido como elemento de 

fechamento, e respeitada como elemento que indica a necessidade da pessoa isolar-se por 

algum tempo. 
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Em algumas situações existe a necessidade de outros familiares compartilharem um 

mesmo quarto, mas o idoso demonstra preocupação em relação ao quantitativo de pessoas 

em um mesmo espaço, principalmente, em relação à manutenção da independência e 

privacidade. A divisão do cômodo por um móvel (guarda roupa, por exmeplo) ou mesmo 

por uma cortina é uma solução comum. Geralmente a organização do mobiliário mostra 

claramente a necessidade de privacidade dos participantes, geralmente trazendo mais 

docilidade para o ambiente e aumentando a sensação de proteção. Alguns dos idosos 

costumam manter a organização do mobiliário fixa, enquanto outros a modificam 

continuamente. A possibilidade de reorganizar o local habitado de maneira independente 

mostra a importância de eles estarem em sua casa e da familiaridade com o ambiente.  

Na comprovação da apropriação do espaço pelos idosos, os objetos que eles 

estimam e que foram acumulados ao longo do tempo, podem ser encontrados em vários 

cômodos (no próprio quarto, sala, cozinha e terraço). Há idosos que colecionam objetos 

(caixinhas, copos e canecas, almofadas) que expõem com orgulho e fizeram questão de 

mostrar a cada nova visita. Nos quartos são facilmente visíveis retratos da família e 

amigos, santos diversos (o “oratório”) e objetos guardados por décadas ou dados por outras 

pessoas (familiares, amigos, patrões) e compreendidos pelo idoso como uma espécie de 

‘herança’ ou lembrança. Entre tais objetos encontram-se redes, cadeiras, poltronas, 

cômodas e a própria cama utilizada.  

Outro modo de apropriação do espaço observado foi a incorporação de marcas 

pessoais à habitação. Isso pode ser facilmente notado nas casas daqueles que fazem 

trabalhos manuais e expõem seus produtos por todos os lugares, como artesanato (flores de 

plástico, colares de miçangas), bordados (em especial ponto de cruz) e “bonecas de pano”, 

como forma de enfrentar situações de perdas e de elevar a autoestima.  
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Nesse contexto, as atividades domésticas realizadas no interior da casa constituem 

uma apropriação da habitação. E enquanto são saudáveis e tem têm disposição para 

enfrentar uma rotina mais exigente, mesmo com a idade avançada muitos participantes 

indicaram assumir várias atividades como preparar refeições, cuidar de crianças, varrer, 

cuidar de plantas e outras tarefas, que constituem também uma forma de apropriação.  

 

IC: Independência nas atividades da vida diária 

Conheço muito bem tudo aqui. [...] tenho muita atividade dentro de 

casa, não espero ninguém. [...] Conserto as coisas, troco lâmpada. 

Apesar da não enxergar bem [...] Eu faço tudo sozinha. Faço tudo, 

lavo minha roupa, tiro a roupa do varal. Tomo banho, me visto. [...] 

Minha filha bota os móveis tudo no canto [...] aí a passagem fica 

livre pra não cair [...] Eu levanto mais de uma vez de noite prá ir pro 

banheiro, lá não tem aquela barra que a gente pega, é bom ter, né?, 

Pra se segurar. [...] Aqui tem esse batente prá cozinha. Ele não me 

incomodava, mas agora tenho dificuldade para subir e descer, umas 

vez até preciso de ajuda. [...] Ando pela casa toda. Faço muita coisa 

dentro de casa [...] Escorreguei no piso molhado e outra vez no 

tapete [...] O chão escorrega. Quando tá molhado, então! é prá ter 

cuidado, porque senão! [...] Faço minha comida [...] de dia eles sai e 

não tem ninguém pra fazer. [...] Cozinho o meu feijão e a 

misturinha, e depois deixo tudo na geladeira [...] Não mexo mais no 

fogão. Fica tudo pronto. Coloco a comida no meu prato, como, 

depois lavo a louça. Não faço questão de comida quente [...] A 

minha casa é pequena, dá pra fazer tudo. (DSC) 
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A narrativa e a observação direta mostram que, diante do surgimento de algum tipo 

de deficiência os idosos realizam uma seleção (SOC) das suas condições físicas que estão 

preservadas e mobilizam outros recursos (internos e externos) a fim de conseguirem níveis 

adequados de funcionamento no seu dia a dia. Em situações em que não conseguem (ou 

não é seguro) acender o fogão, por exemplo, os familiares preparam os alimentos e, mesmo 

que não estejam presentes, o idoso se alimenta (se tiver autonomia para isso), mesmo que a 

comida seja ingerida fria, o que indicava não ser um grande problema (ou tal condição já 

foi assimilada pela pessoa como aceitável). Cuidar de netos não muito pequenos (como 

crianças entre 7 e 12 anos) é outra atividade que perdura mesmo quando o idoso já 

apresenta algum problema de saúde. Nesses casos, a criança e o idoso parecem encontrar 

um ponto de equilíbrio entre si e se complementam, de modo que em algumas situações 

não é simples entender quem está ajudando a quem (ou quem cuida de quem).  

Segundo os participantes, continuar a realizar o autocuidado (otimização) e 

participar das tarefas da vida cotidiana dá ao idoso a sensação de independência, mesmo 

que tais atividades estejam restritas ao interior da habitação e ao entorno. Para tanto eles 

aparentemente selecionam as atividades que desempenham bem, e excluem aquelas que 

não conseguem manejar de modo satisfatório, de modo a priorizar habilidades que 

compensem aquelas não satisfatoriamente dominadas. Naquela realidade, a presença de um 

cuidador externo para o idoso só acontece em casos muito especiais. 

Dada a familiaridade com o ambiente, pouca ajuda parece já ser suficiente para 

fomentar alguma autonomia aos idosos participantes, sobretudo em atividades mais 

simples e corriqueiras, automatizadas anteriormente. Assim, por exemplo, se não existirem 

obstáculos, mesmo com a perda total ou a visão reduzida os idosos continuam a andar pela 

casa, otimizando a falta da visão a partir do desenvolvimento gradual de outros sentidos, 
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como o tato, e agindo em função das novas informações que conseguem captar 

(compensação). Certamente, o fato das relações espaciais já estarem fixadas em sua mente 

(uma vez que foram aprendidas anteriormente) facilita a manutenção de um desempenho 

minimamente adequado, condição que impede a realização de grandes mudanças, sob pena 

de esse idoso perder suas referências anteriores.  

Nos casos em que a redução de alguma habilidade significou prejuízos para 

mobilidade e a autonomia do idoso, o uso de tecnologia assistiva mostrou-se a melhor 

opção para contornar ou minimizar o problema.  

 

IC: Tecnologia Assistiva  

Eu ando pela casa toda, ando de andajá, porque fiquei com medo de 

andar só. [...] Cai quebrei o fêmur [...] fiquei com problema. Fiquei 

insegura. Só ando com apoio [...] as vezes uso bengala porque me dá 

segurança.. [...] tem esse batente aqui [...], não me incomodava, mas 

agora [...] tenho dificuldade para subir e descer, preciso de ajuda. 

[...]Minha mão tá toda trêmula, não dá prá segurar as coisa direito 

[...] Tenho essa tremedeira, não tenho firmeza [...] Vou butar aqueles 

canos (barras) no banheiro [...] é importante pro idoso, né? [...] 

tapetezinho pra banheiro, daqueles que cola no chão, também dá 

segurança. (DSC) 

 

Em casos de uma dificuldade que impeça sua atividade, a tecnologia assistiva tem 

se mostrado essencial para a compensação (SOC) da função perdida (ou reduzida), 

permitindo que continue a explorar o ambiente. Os participantes associam à capacidade de 

promover independência, e à promoção de qualidade de vida. 
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Em sua maior parte, o uso da tecnologia assistiva é ligado à mobilidade (cadeira de 

rodas, andador e bengala) e foi adotado após quedas que causaram alteração no 

desempenho das atividades básicas da vida diária dos idosos. Além disso, após vivenciar 

uma queda de grandes proporções os participantes, além da maior restrição funcional 

perderam a autoconfiança, o que também limitou seu desempenho funcional.  

Entre os participantes uma porcentagem significativa das quedas ocorreu no 

ambiente domiciliar e durante o exercício das atividades da vida diária. Corroborando a 

literatura, elas foram provocadas por riscos comuns, como tapetes pequenos e soltos, 

objetos no chão, piso escorregadio, má iluminação e degraus. Nas situações observadas, o 

uso de tecnologia assistiva tanto assumiu caráter curativo quanto preventivo, contribuindo 

para a qualidade de vida do idoso ao compensar funções reduzidas e dar-lhe mais apoio e 

segurança no deambular.  

Certamente os recursos tecnológicos também poderiam ser úteis na realização de 

atividades cotidianas como abrir potes e torneiras (para quem tem mãos doloridas e 

trêmulas) ou cortar alimentos mais duros como vegetais crus. Isso seria importante para 

otimizar o tempo, reduzir a necessidade de força física e manter a independência de parte 

daqueles idosos, sobretudo em situações em que permanecem sozinhos por muito tempo. 

Durante a pesquisa, no entanto, esse tipo de dispositivo não foi observado.  

Além da introdução de tecnologias (compensação) que equilibram perda de 

capacidades individuais e promovem a funcionalidade e o bem estar dos idosos na sua 

relação com a habitação, certamente a remoção de barreiras e a adoção de “design” 

universal seriam fatores importantes para evitar quedas e outros acidentes domésticos, No 

entanto, novamente mostrou-se claro que este tipo de iniciativa está distante da realidade 

vivida pela população estudada. Embora em algumas casas existam rampas, barras em 

banheiros e outros recursos, eles são relativamente raros e indicados como caros, ou como 
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despesas que não poderiam ser suportadas pela família naquele momento. Nesses 

resultados associados ao modelo SOC destacam-se a otimização e compensação como 

estratégias utilizadas pelo idoso na busca por qualidade de vida. 

 

5.2.2 A vida em família 

 

Segundo Araújo, Cardoso, Moreira e Areosa (2012), o contexto familiar é essencial 

para o bem-estar dos idosos, que esperam encontrar nele apoio e intimidade. Corroborando 

essa afirmativa, o estudo realizado aponta que poucos dos participantes da pesquisa vivem 

sozinhos (5/36; 14%), destacando-se os arranjos familiares trigeracionais formados por um 

idoso, seus filhos e netos vivendo na mesma casa (Tabela 7). Embora a maioria dos 

arranjos detectados seja formada por famílias consanguíneas, também foram verificados 

casos de coabitação com pessoas de outras origens tratadas como familiares, embora em 

pequeno número (9/36; 25%).  

Eles também mencionaram necessitar de apoio em momentos específicos, 

principalmente na tomada de decisões, quando não se sentem capazes de fazê-lo e/ou 

quando se sentem doentes ou incapacitados. Nesses momentos, a grande maioria pontuou a 

filha como principal responsável (22/36; 61%). Em termos de convivência eles 

demonstraram ter mais acesso a filha (14/36; 39%) ou filho (12/36; 33%), Essa 

convivência com outros familiares, principalmente com filhos e netos, corrobora pesquisas 

do IBGE (2010) e Araújo et al (2012) as quais indicam que com o aumento da expectativa 

de vida  tornou comum o convívio do idoso com pessoas de três gerações morando juntas. 

Esses idosos chegam a ser 45% dos chefes do domicilio e, em regiões como o Norte e o 

Nordeste, esses números chegam a 50% (Camarano, 2003).  

 



116 

 

Tabela 7. Caracterização da convivência dos participantes 

           Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

Número de pessoas que moram na casa   

1 a 5 pessoas 32 89 

6 a 9 pessoas 4 11 

Relação de outros moradores com o idoso   

Cônjuge 4 11 

1 Filho  12 33 

1 Filha  11 31 

2 Filhas  3 8 

1 Neto  5 14 

2 Netos 2 6 

1 Neta 3 8 

2 ou 3 Netas 3 8 

1 Bisneto 2 6 

Outros parentes (nora, irmã, genro) 11 31 

Cuidador/empregada 9 25 

Decisão sobre sua saúde quando não for 

capaz de fazê-lo 

  

Filho 7 19 

Filha 22 61 

Neta 2 6 

Vizinhos 4 11 

Outro parente (irmã, nora, genro, prima) 3 8 

 
O DSC mostra que o compartilhamento do espaço físico possibilita também o 

compartilhamento da vida social. Para apresentar essas informações foram trabalhadas 

quatro Ideias Centrais: Estrutura familiar; Ambiente multigeracional e problemas 

familiares; Doenças; e Fé. 

 

IC: Estrutura familiar  

Aqui tudo é muito tranquilo, não tem confusão [...] Acho bom, 

não gosto mais de festa [...] Sossego é tudo. Não tem briga  é 

tudo na paz de Deus. [...] É um ambiente muito bom. A gente 

sempre combina [...] A minha vida é assim, tô satisfeita com 

tudinho. [...] Elas não fazem nada sem combinar comigo [...] to 

muito satisfeita com a minha família [...] Ela contribui pra vida 

que eu levo. Todos me dão atenção [...] Depois que fiquei  viúva 

me sinto só [...] Me sinto triste. A família me dá apoio, mas 

sinto medo, [...] solidão, [...] um vazio. (DSC) 
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No DSC o ambiente familiar proporciona apoio e intimidade para as diferentes 

situações, suporte ampliado ou reduzido em detrimento das necessidades da autonomia do 

idoso. Além disso, a família foi mencionada como fonte de segurança, a medida que sentir-

se apoiado e valorizado favorece o equilíbrio e bem-estar do idoso.  

Por outro lado, na desagregação familiar ou por ocasião de morte (sobretudo do 

cônjuge), mesmo quando a família tenta compensar a lacuna gerada, o desafio para dar 

continuidade à nova condição e integrar o/a idoso/a ao seio familiar é grande. É evidente 

que a viuvez gera impacto e marcas profundas, e nesse momento um ambiente familiar 

sólido proporciona ao idoso o acolhimento para superar a perda e encontrar na família o 

suporte social e emocional para uma nova etapa de vida.  

Outro destaque no contexto investigado é o contato direto com uma parcela da 

população que tende a ser mais pobre, a ter mais problemas de saúde e ser mais dependente 

no dia a dia. Corroborando outros trabalhos nesse campo (Ramos, 2005; Areosa, Benitez & 

Wichmann, 2012), para esta camada da população, a qual a família constitui o principal 

suporte para os idosos, que compartilham a habitação com outras gerações, notadamente 

filhos e netos, mas também bisnetos.  

 

IC: Ambiente Multigeracional e problemas familiares 

 

A casa é própria, moro com a minha filha, neta e um bisneto [...] 

ajudo nas atividades [...] minha filha faz tudo. [...]  minha nora, 

filho, e minhas netas [...] a nossa convivência é muito boa, todos 

dizem sim para mim [...]. Eu ajudo a minha família [...], a minha 

aposentadoria é pouca, mas ajudo [...] tudo é combinado 

comigo. Meus filhos me ajudam [...] recebem minha 

aposentadoria/pensão. De vez em quando tem uma briguinha 

[...] depois fica na paz [...]. Meus filhos não deixam faltar nada 



118 

 

[...] o ambiente é ótimo, a convivência, tudo dá certo [...] todos 

aqui gostam de mim e me respeita. [...] Meu genro tá 

desempregado. [...] Meu filho tá sem emprego. Fico triste, [...] 

As despesas são grande, e às vezes escuto a discussão deles  [...] 

Só depende de mim. Ganho pouco, falta as coisas em casa. [...] 

As netas (adolescentes) gostam de som alto, me dá dor de 

cabeça, não falo nada. [...] Minha filha as vezes fala gritando 

comigo, eu choro. [...] Meu filho bebe muito, me preocupo [...] 

não sei por onde anda. Chega em casa carregado por outras 

pessoas [...] não é agressivo.  Ele é uma pessoa boa, mesmo 

tomando sua biritinha [...] só é ruim pra ele mesmo. [...] me 

deixa triste, não escuta os meus conselhos [...] nem procura e 

nem aceita ajuda. (DSC) 

 

O fato de compartilhar o espaço físico possibilita também a participação em 

atividades domésticas, guarda das crianças, etc., entendendo-se que os arranjos familiares 

tanto afetam quanto são afetados pelas condições de vida existentes. Assim, embora a 

vivência em família seja importante como suporte afetivo e material às necessidades do 

idoso, e inclusive desejada por ele, em muitas situações, essa mesma vivência traz até o 

idoso as pressões econômicas, sociais e/ou de saúde vivenciados pelo grupo, que podem 

ser fontes de ansiedade e preocupação. 

Nas casas, a dinâmica das relações intergeracionais exige que, para uma 

convivência harmônica, as pessoas consigam negociar entre si as diferentes exigências com 

relação ao meio físico e social. Entre as várias situações relatadas como motivos para 

divergências estão: a neta querer ouvir som alto enquanto a idosa prefere dormir; o filho 

gostar de futebol e a idosa de assistir a novela; dois escolherem se sentar na mesma 

poltrona; opinião sobre a escolha de parceiros; divergências quanto ao modo de preparar a 

comida.  
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Nesse contexto, para que o idoso se sinta parte da família e mostre-se ativo é 

necessário que a família se posicione como positiva para a vida coletiva e o 

compartilhamento, de modo que, mesmo diante de dificuldades, o convívio do idoso neste 

ambiente, proporcione a troca de saberes entre todos.  

Alguns idosos experimentam a re-coabitação porque não querem ficar sozinhos, 

mas, também foram verificados casos em que os filhos retornaram à casa paterna em 

decorrência de crise financeira (por não terem condições de se sustentarem devido ao 

desemprego ou aos baixos salários). Nesse cenário, além de ser o proprietário da casa, é 

comum que o idoso contribua na renda familiar, assumindo grande parte das despesas da 

casa, o que o torna chefe da família. Assim, a responsabilidade pela sobrevivência da 

família se configura como uma preocupação adicional, afetando sua qualidade de vida, 

sobretudo quando a situação permanece por muito tempo.    

 Também foram detectados problemas acarretados pelo consumo de drogas por 

algum dos membros (sejam netos, filhos ou outros parentes), especialmente, o álcool. O 

vício e suas consequências (irritação, descontrole emocional e financeiro) abalam as 

famílias e o idoso, transformando-se em pontos que alteram o equilíbrio do grupo e afetam 

o ambiente residencial.  

 

IC: Doenças 

 

Se eu tivesse saúde, era bom. Quando tinha saúde fazia tudo em 

casa [...] e resolvia tudo, agora não consigo fazer nada, [...] às 

vezes vou ao posto, [...] ainda bem que fica perto. Ainda bem 

que vivo com minha família [...] me ajuda, cuidando de mim 

[...].Tenho dores na barriga, sinto falta de ar, [...] Tenho artrose 

e artrite, minhas pernas doem, tenho dor no joelho [...] meu pé 

dói, ando com dificuldades segurando nas paredes. [...] tenho 
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diabetes, ela acabou comigo [...]. E ainda tomo remédio para 

hipertensão. [...] tive AVC, quando andava sentia uma dor na 

perna, estranha, [...] já era o infarto [...] tive tontura e [...] cai na 

sala, mas estou me recuperando e minha filha cuida de mim [...], 

fiquei com um lado sem movimentos, [...] estou fazendo 

exercícios. [...] ando ao redor da casa. (DSC) 

 

Os fatores ambientais influenciam a saúde, principalmente em grupos vulneráveis, 

como os dos idosos, cuja interação com o ambiente é muito influenciada pelos obstáculos 

existentes. As condições físicas da casa podem afetar a saúde do indivíduo idoso de 

diferentes maneiras, dependendo de suas características individuais, da sua percepção 

sobre o controle desse ambiente e do estilo de vida que é mantido. 

Apesar dos esforços despendidos para garantir uma velhice cada vez mais ativa e 

saudável, a maioria dos idosos experimenta alguma fragilidade nessa fase. A doença 

acentua sentimentos de fragilidade, insegurança e dependência, tornando-se um momento 

no qual os membros da família assumem o papel de cuidadores em função de uma 

responsabilidade culturalmente definida ou vínculo afetivo. Por sua vez, esses cuidadores 

informais não são amparados por quaisquer serviços externos, ou políticas sociais, o que 

impede o reconhecimento do seu papel social e mascara a importância de uma rede de 

serviços que dá suporte a essa faixa etária (Isnardi & Isnardi, 2012).  

Entre os participantes foram verificadas muitas queixas em relação ao aparelho 

musculoesquelético, principalmente a dor, que afeta cerca de 80% deles, sobretudo as 

mulheres. Outras queixas são pressão alta, diabetes, incapacidade funcional, depressão, 

dificuldade na mobilidade e problemas cardíacos.  

Independentemente de sua causa (tontura, escorregão, fraqueza), para o grupo 

investigado as quedas constituíram grandes momentos de mudanças na vida, uma vez que a 

partir delas os idosos afetados passaram a enfrentar demandas mais específicas, como a 
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necessidade de recorrer ao uso de tecnologia assistiva e a obrigação de realizar mudanças, 

mesmo que a casa, cujas condições físicas desempenham papel relevante para que o idoso 

voltasse a se adaptar às diferentes rotinas no convívio familiar, mudanças que afetaram 

todo o grupo familiar.   

 

IC: Fé 

A minha casa atende as minhas necessidades, sim, Graças a 

Deus. [...] Gosto da minha casa, graças a Deus. Se eu tivesse 

saúde [...] mas quem tem Deus, tem tudo. [...] Deus toma conta 

de tudo, não precisa se preocupar [...] Ele está no comando [...]. 

A minha vida é muito boa, Graças a Deus. [...] Depois que fiquei 

viúva fiquei mais triste, mas foi vontade de Deus, né? [...] Ele 

quis assim, tive que me conformar. (DSC) 

 

Um aspecto que chama atenção no contato com os idosos participantes é a fé que 

depositam em uma divindade maior, com a qual contam para obter algo ou para se 

conformar com as dificuldades da sua vida. Para eles, a religiosidade representa apoio 

interpessoal, conforto, sentimento, e esperança, os encorajando a superar obstáculos e 

sobreviver, como também indicado em estudos desenvolvidos por Ferreira Filha, Sá, 

Rocha, Silva, et al (2012), Farinasso e Labate (2012). 

Por outro lado, essa mesma fé induz a crença fatalista, de modo que algumas 

pessoas avaliam que nada pode ser feito com relação a situações limites. Diante das 

incertezas do dia-a-dia, esse conformismo ocupa lugar de destaque no imaginário destes 

idosos, explicando acontecimentos sobre os quais não conseguem ter controle, pois são 

“por vontade de Deus”. Assim, a crença em um ser superior pode diminuir o conteúdo 

emocional de uma situação e fazer com que seja avaliada como menos ameaçadora, 

facilitando seu enfrentamento.  
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Nessa situação, a religião é percebida pelo idoso como um referencial pessoal, 

contribuindo para o enfrentamento de situações estressantes, notadamente as perdas, e para 

o restabelecimento do controle pessoal e da autoestima.   

  

5.3 O mesossistema (o entorno e a vizinhança) 

 

Saindo da casa e da família, e ampliando o olhar da pesquisa para além do lote 

ocupado por eles, a literatura aponta a importância de um bom relacionamento com o 

entorno e com os vizinhos, sobretudo no caso do idoso viver sozinho, ou assim permanecer 

por algum tempo durante o dia. Esse novo olhar corresponde ao que Bronfenbrenner 

(1996) denomina mesossistema, uma vez que envolve vários microssistemas nos quais a 

pessoa pode participar.  

Em função do tempo de moradia do idoso naquela área, e compartilhamento de uma 

história comum foram mencionadas várias situações em que o vínculo entre vizinhos 

perdura por décadas, transferindo-se de pais e avós para filhos e netos.  

   Outros dados relevantes foram pontuados pelos idosos (Tabela 8), ao se referirem à 

socialização. Assim, no tocante à disponibilidade de programas socializantes, a maior parte 

dos participantes afirmou se socializar apenas com familiares e vizinhos, e muitos (17/36; 

47%) indicaram não realizar qualquer atividade do tipo, embora entendam que elas sejam 

importantes para construção de amizades. Apenas uma minoria (5/36; 14%) busca 

alternativas para compartilhar momentos com outras pessoas, alguns durante a 

ginástica/caminhada, evidenciada em outros estudos como um recurso importante para 

amenizar os desgastes provocados pelo envelhecimento, além de possibilitar a manutenção 

de uma vida ativa (Ribeiro & Neri, 2012; Silva, 2013).        
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Tabela 8. Condições de socialização dos idosos participantes 
           Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

Socialização   

Grupo religioso 6 17 

Associação de bairro 1 3 

Apenas familiares 2 6 

Familiares e vizinhos 17 47 

Participa em atividades sociais   

Sim 19 53 

Não 17 47 

Atividade social que mais gosta   

Ginástica 5 26 

Passear 5 26 

Contribuir com a comunidade 3 16 

Missa /culto 3 16 

Atividade social que não gosta de realizar   

Apresentação/dramatização 1 5 

Dançar 2 11 

Gosta de tudo 16 84 

 
 
 Em termos de suporte social (Tabela 9), 34 idosos (94%) afirmam receber ajuda fora 

da família e chamam estas pessoas de amigos (31/36; 86%). Com relação às pessoas que 

não são de sua família, os participantes afirmam receber vários tipos de ajuda, com 

destaque para: receber aposentadoria/pensão (33/36; 61%), pagar contas (24/36; 67%) e 

acompanhar ao serviço de saúde (20/36; 56%). Considerando o caráter destas tarefas 

(algumas das quais ligadas a recursos financeiros), fica clara a confiança depositada nessas 

pessoas. Além disso, no sistema de trocas sociais existentes, a maioria dos participantes 

afirmou também oferecer ajuda a pessoas que não são de sua família, sobretudo apoio 

financeiro (28/36; 78%).  
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Tabela 9. Suporte social 

           Variáveis                   Quantidade  

(n=36) 
% 

Recebe ajuda fora da família   

Sim 34 94 

Não 2 5 

Amigos participam da rede de apoio   

Sim 31 86 

Não 5 14 

Tipo de ajuda mais solicitado pelo idoso (1)    

Pagar as contas                                                               24 67 

Acompanhar ao serviço de saúde                                         20 56 

Sair para passear                                                         8 22 

Receber a aposentadoria/pensão                         33 61 

Tipo de ajuda mais oferecido pelo idoso   

Financeiro 28 78 

Apoio social 2 6 

Nenhum 6 17 

(1) Nessa questão foi possível indicar várias opções, e o percentual indicado foi calculado em função da  
quantidade de idosos que deram aquela resposta, e não do total de respostas obtidas. 

 

 

Em sentido semelhante, Bianchi e Azevedo (2012) comental que o convívio 

familiar e os vínculos sociais são estratégias essenciais para sobrevivência do idoso. 

Assim, a interação social contribui para um envelhecimento bem sucedido, sobretudo, 

quando ocorre o envolvimento com a vizinhança, parentes, amigos e outros cuidadores 

(formais e informais) no processo de trocas, recebendo ou prestando cuidados aos que os 

rodeiam. Esse apoio emocional contribui para que o idoso sinta-se amado, valorizado 

transmitindo segurança (Barrón, 1996).   

 

 5.3.1 Relações com os vizinhos 

 

A vizinhança se mostrou determinante em várias esferas da vida do idoso, desde a 

sua saúde até integração social e sensação de autonomia. Para tanto, alguns aspectos físicos 

da vizinhança aparentaram assumir grande importância, tais como as condições de uso das 

calçadas e ruas e a percepção de segurança. Os vários depoimentos coletados resultaram 

em três ideias centrais: apoio da vizinhança, autonomia e trabalho. 
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IC: Apoio da vizinhança  

 

 

Quando precisei chamei a minha vizinha [...], e ela fez uma 

faxina pra mim [...] traz comida para mim [...] me ajuda. {...} 

minhas vizinhas são boas. [...] vizinhos me acolhem quando 

preciso, [...] toda a vizinhança gosta de mim, todo mundo gosta 

de mim, tenho apoio das minhas vizinhas. Quando preciso de 

alguma coisa [...]. [...] os meus amigos são meus vizinhos, [...] 

sempre me ajudam em todos os momentos. [...] gosto de 

conversar com minha vizinha, no terraço, na calçada. [...] Toda 

semana eu ia pra missa, toda sexta-feira, agora só vou com 

minha filha ou com a vizinha, Ando pra qui pra culá, mas é 

melhor com uma pessoa tenho medo de andar sozinha pra não 

tropeçar e cair na rua. [...] Tem esse batente aqui, tenho 

dificuldade para subir e descer. (DSC) 

 

Nesse discurso é fácil notar vínculos dos idosos com os vizinhos e com amigos 

conquistados, contatos que proporcionam um sentimento de pertencimento à comunidade 

onde moram e que afetam positivamente sua saúde. Estas redes de apoio envolvem 

aspectos como partilha de intimidades, apoio emotivo, oportunidades de socialização, 

cumplicidades ou mesmo o apoio material, e contribuem para sua autonomia, 

independência e bem-estar. Os participantes reconheceram claramente a importância dessa 

rede de apoio, não só na velhice, mas em todo processo de envelhecimento, contribuindo 

para manutenção de uma vida saudável, emocional e cognitivamente. O envolvimento 

desses processos contribui para um envelhecimento saudável, que por um lado, depende de 

vários fatores incluindo as relações interpessoais e as relações sociais, como também 
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comentados por, entre outros, Araújo, Cardoso, Moreira, Wagner et al (2012), Khoury e 

Gunther (2006).  

Dessa forma, se torna relevante à eliminação de obstáculos a fim de evitar solidão, 

depressão e outras dificuldades que acometem os idosos. Além disso, no caso de idosos 

que vivem sós, o hábito de sentar-se no terraço ou ficar à janela mostrou-se uma maneira 

de entrar em contato com os vizinhos, amenizando a solidão.  Também é importante 

ressaltar as barreiras físicas como impedimento à realização de atividades importantes do 

cotidiano, como ir às compras e à igreja.  

Assim, o estudo mostrou que, para analisar a rede social dos idosos é importante 

investigar o entorno em termos da quantidade de pessoas envolvidas (vizinhos, parentes, 

amigos), do modo de contar com a ajuda desses na busca de ajuda caso ocorra uma 

dificuldade, e das condições físicas da interligação entre a casa do idoso e os locais onde 

estas pessoas se encontram cotidianamente. Nesse contexto, as calçadas se mostraram 

espaços essenciais, o que sugere que sejam investigadas com mais cuidado.  

Segundo Santos e Silva (2013) ter autonomia é ter condições de agir com liberdade 

e independência, realizando atividades do modo e na hora que desejar, sem dar satisfação a 

outros, é fundamental para a qualidade de vida de qualquer pessoa. Considerando esse 

entendimento o estudo realizado mostrou dois tipos de situação: dentro de casa e fora dela.  

 

IC: Autonomia  

Vou à pé pro mercado [...], faço minha feira e volto de moto, 

pés. [...] pago as minhas contas luz, água. [...] faço tudo que eu 

quero e vou pra onde quero. Faço tudo sozinha, ando ao redor da 

casa. (DSC) 
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No microssistema, a autonomia se relacionou a escolher livremente as atividades 

cotidianas e decidir realizá-las conforme desejado, sem ser incomodado ou censurado por 

outras pessoas, da família ou não. Isso envolveu o que comer, a hora de acordar, o 

programa de TV, com quem conversar ou o trabalho a realizar, ou seja, pequenas 

deliberações que fazem diferença na autoconfiança da pessoa e seu contato com as demais.  

Embora no interior da habitação a autonomia tenha se mostrado viável, no entorno 

ela mostrou-se tímida. Apesar de sua importância, poucos idosos têm autonomia na área 

externa à habitação: dos 36 participantes apenas 8 (22%) afirmaram ter condições de 

circular livremente pelas ruas, mesmo em trajetos curtos. Por outro lado, a autonomia é 

relevante para realização de outras atividades como trabalhos em diversas situações. 

 

IC: Trabalho  

E ainda costuro roupas, faço flores [...] faço bordado [...], 

colares, [...] bonecas [...].Pesco peixe [...] trabalho na barraca 

[...] atendo a clientes, vendendo refrigerante, petiscos. (DSC) 

 

Além de contribuir com a família com sua pensão ou aposentadoria, também o 

trabalho dos idosos está se transformando em fonte importante de suporte familiar, 

geralmente envolvendo trabalho manual, e consta de uma atividade autônoma sem uma 

renda fixa, e oferecida aos vizinhos e amigos. Este tipo de atividade foi verificado 

sobretudo entre mulheres. Nem sempre a atividade está completamente relacionada à 

remuneração, também visa suprir necessidades físicas ou intelectuais e adquirir significado 

pessoal contribuindo para autoestima e autoconfiança. Em alguns casos a atividade se 

configurou como uma espécie de passatempo (costura, bordado, artesanato, pintura), cujo 
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produto é posteriormente exposição na própria casa do idoso. Apenas em dois casos 

verificou-se a existência de um emprego mais tradicional, procurado com a finalidade de 

complementar a renda familiar, tratando-se de atividades compatíveis com as condições 

físicas e psíquicas dos idosos. Um dos casos detectados na pesquisa foi o de uma senhora 

com mais de 80 anos, que trabalha numa barraca de praia como vendedora, e satisfaz com 

a atividade, que a torna popular entre os fregueses, muitos dos quais são seus próprios 

vizinhos (Figuras 3 e 4).  

 

  

Figuras 3 e 4.  Local de trabalho da idosa.  

Fonte: Torres, 2014 

 

 

 

5.3.2 Percursos na vizinhança 

 

Independentemente de movimentar-se na área do entorno de sua casa de modo 

autônomo ou dependendo de apoio, para entender as possibilidades de uso do ambiente 

residencial os participantes foram convidados a realizar passeios acompanhados, sob a 

supervisão da pesquisadora. Durante o passeio eles iriam apontar os principais obstáculos 

que dificultavam sua mobilidade e a permanência fora de casa. O fato de estarem ao ar 

livre também contribuiria para as trocas de conhecimentos e afastamento dos problemas 
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familiares cotidianos. No entanto, essa atividade não aconteceu conforme pretendido, pois 

a maioria dos idosos preferiu não fazê-los, indicando a não viabilidade de locomover-se 

naquela área devido às irregularidades no calçamento, às calçadas altas e cheias de 

degraus, pequenas jardineiras e até grades. 

No entanto, os passeios não aconteceram conforme pretendidos, pois a maioria dos 

idosos preferiu não fazê-los, indicando a não viabilidade de locomover-se naquela área 

devido às irregularidades no calçamento, às calçadas altas e cheias de degraus, pequenas 

jardineiras e até grades. 

Assim, dos 36 participantes da pesquisa apenas 08 aceitaram realizar a atividade. 

Logo no inicio do passeio foram apontados os desníveis do calçamento, restringindo a ida 

a determinados lugares (Figuras 6, 7 e 8). Os locais mais visitados foram o postinho (raio 

de 500 m), a igreja, casas de amigos e padaria (todos entre 100 e 200m). Apenas uma 

pessoa foi ao mercadinho (mais de 800m).  

            

     
  

 

Figuras  5, 6 e 7.  Fotos de um dos percursos comentados no bairro Renascer II, 
apresentando a falta de calçadas e a pavimentação das ruas com paralelepípedos 
irregulares.  
Fonte: Torres, 2014. 



130 

 

 

  
  

 
 

 

 

 

Figuras 8, 9, 10, 11 e 12. Fotos da caminhada com destino ao Postinho Ponta de Mato 

(100m), mostrando as barreiras encontradas.  

Fonte: Torres, 2014. 

 

Durante um dos percursos também foram detectados barreiras intergeracionais, 

impedindo o idoso de interagir com outras pessoas devido aos obstáculos encontrados na 

via pública.  

Por outro lado, uma situação inusitada aconteceu quando uma senhora de 82 anos 

nos levou até o mercado público, onde pretendia comprar alguns itens. O percurso, com 

mais de 800m, foi realizado a pé e levou 20 minutos (Figuras 9, 10, 11, 12 e 13). Nele foi 

verificado calçamento com buracos e descontinuidades nas calçadas que podem provocar 
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quedas. A surpresa aconteceu na volta, quando a idosa negociou com moto-taxi para voltar 

para casa (depois identificamos ser um hábito antigo), chegando rapidamente à residência 

com as sacolas (que não carregaria facilmente por muito tempo), denotando autonomia e 

independência. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
Figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fotos da ida ao mercado, ESF ......   

Fonte: Torres, 2014. 
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5.4 Relações entre qualidade de vida, apego ao lugar e docilidade ambiental.  

Completando esse estudo, é importante esclarecer o entendimento dos idosos 

participantes com relação à Qualidade de Vida (QV). Para a maioria deles a QV está ligada 

a ‘ter saúde’ (28/36; 78%) e alimentação (6/36; 17%) (Tabela 10), e foi avaliada como 

‘boa’ (24/36; 67%). Esses resultados corroboram os estudos de Cabral et al (2013) que 

apontam o fator saúde como fundamental para qualidade de vida dessa faixa etária. De 

fato, se retomarmos seus relatos anteriores verificou que existem muitos problemas de 

saúde entre os participantes, os quais, no entanto, tem sido devidamente tratados e são 

comentados com o conformismo característico da idade. 

Também corroborando outras informações discutidas nesse capítulo, apesar das 

muitas dificuldades enfrentadas no cotidiano, a grande maioria dos participantes demonstra 

ter disposição para o dia a dia (31/36; 86%) e se sentir seguro (32/36; 89%). Poder 

contribuir com a família exercendo pequenas atividades, realizar algum tipo de trabalho e 

ter alguma autonomia dentro de casa parece contribuir decisivamente nesse sentido. 

Embora grande parte deles tenha indicado não ter qualquer atividade de lazer 

(16/36; 44%), entre os demais as atividades mencionadas foram passear (9/36; 25%), ir à 

igreja (3/36; 8%), caminhada/ginástica (3/36; 8%) e fazer trabalhos manuais (5/36; 14%). 

Note-se que muito poucos (apenas 5) indicaram realizar na própria casa, o que indica que, 

para eles, esse tipo de atividade está mais associada a atividades exercidas fora de casa, e 

que se tornam proibitivas frente aos seus problemas de mobilidade e às condições precárias 

do entorno. Este resultado é semelhante ao obtido por Sousa. Bezerra, Alexandre, Almeida 

et al (2010), que comenta a importância do lazer para a população idosa, pois a diversão e 

a descontração são capazes de combater o estresse e modificar seu cotidiano, geralmente 

permeado por alguma ociosidade após o afastamento do trabalho formal. Lawton (1983) 

ressalta que o idoso avalia a sua qualidade de vida de acordo com o funcionamento da 
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competência comportamental, envolvendo uma visão multidimensional abordando os 

aspectos econômicos, biológicos, psicológicos e culturais. 

Tabela 10. Percepção da qualidade de vida dos participantes 

Dimensões investigadas                   Quantidade  

(n=36) 
% 

Percepção sobre qualidade de vida   

Saúde 28 78 

Trabalho  2 6 

Alimentação 6 17 

Avaliação da qualidade de vida   

Muito boa 3 8 

Boa 24 67 

Mais ou menos 7 19 

Ruim 2 6 

Disposição para o dia a dia   

Sim  31 86 

Não 5 14 

Sente-se seguro(a) no dia a dia   

Sim  32 89 

Não 4 11 

Atividade de lazer   

Não 16 44 

Sim  20 56 

Passeio 9 25 

Igreja 3 8 

Caminhada/ginástica 3 8 

Trabalho manual 5 14 

  

Para comentar o tema, optamos por revisitar o discurso do sujeito coletivo (DSC). 

Para tanto, ele foi recomposto como um texto contínuo escrito em primeira pessoa, parte 

retirado diretamente das falas dos participantes e parte reconstruída pelo processo de coleta 

e transcrição dos dados. No DSC nossa personagem é uma mulher genérica, que mora em 

Cabedelo-Paraíba, mas poderia habitar várias outras cidades  brasileiras. 

Meu nome é Maria (Zefa, Ana, Raimunda...), tenho oitenta e muitos anos, nem sei 

mesmo quantos. Não sei ler nem escrever, peço prá alguém ler prá mim. Trabalhei 

como lavadeira um tempo. Hoje sou aposentada do governo. Moro aqui há mais de 

30 anos. Quando cheguei isso era um fim de mundo, longe de tudo, meio mato. Até 

água gente carregava. Mas era bom prá criar filho. Meus meninos corriam soltos 

por aí. Depois chegou o progresso, e tudo melhorou. Hoje tem água encanada, rua 
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com paralelepípedo, escola prás crianças, posto de saúde, e até uns enfermeiros 

que passam por aqui prá ver como vai a saúde da gente.  

No começo a gente morava num barraco pequeno, que cresceu com a filharada. 

Tive sete. Se criaram cinco e agora já tenho um monte de neto. Uma filha mora 

comigo até hoje. Moro com a minha filha, dois netos e um bisneto. Minha filha não 

trabalha fora, mas faz tudo em casa. Ainda bem que a casa é própria, a gente não 

tem aluguel prá pagar todo mês. Só é água e luz, e a feira. Minha neta trabalha no 

comércio. Meu neto faz biscate e ajuda como pode. Trabalho tá difícil. A minha 

aposentadoria é pouca, mas é a única renda fixa daqui. Dou graças a Deus pelo 

meu dinheirinho que pinga todo mês. Os outros filhos ajudam, não deixam faltar 

nada. Nossa vida é boa. As vezes tem uma briguinha, mas no fim dá tudo certo. Tô 

feliz com a minha família. O maior problema é o dinheiro, que é pouco, mas a 

gente se vira. Tem outros problemas mais complicados. Tenho um filho e um neto 

que gostam da bebida. Me preocupo. Eles moram aqui perto, as vezes aparecem 

por aqui e dão trabalho, mas depois voltam pro canto deles. É mesmo melhor.  

A casa era de taipa, depois veio a política e deu o tijolo. Hoje tem 3 quartos, é bem 

espaçosa e ventilada, a melhor que tive na vida. À noite então, parece uma praia. A 

casa é pros filhos, quem sabe pros netos, mas precisa cuidar senão se estraga e até 

cai. A casa é boa, gosto muito. Na casa tem uns batentes. Nunca me incomodava. 

Aí um dia eu caí e quebrei a perna. Tive tontura, escorreguei no piso molhado. 

Quebrei o fêmur. Passei uns meses no gesso e tudo aquilo. Não tenho mais firmeza. 

Agora uso esse anda-já. Fiquei com medo de andar só. É difícil subir e descer, mas 

ando pela casa toda no andador. Ele me dá segurança. Faço muita coisa dentro de 

casa, não espero muito. Lavo minha roupa, faço comida, costuro minhas bonecas e 

faço flores. Conheço muito bem tudo aqui. Ando por todo lado, até no escuro. 

Levanto de noite prá ir no banheiro. Os móveis ficam nos cantos, prá deixar a 

passagem livre. Eu tenho meu quarto só prá mim, com a minha cama, o meu 

guarda-roupa e as minhas coisas. Não tem porta, mas tem essa cortina. Todo 

mundo respeita quando eu deixo a cortina fechada. Eles sabem que não quero 

conversa. Ninguém me incomoda ninguém mexe em nada. As vezes um neto vem 

dormir comigo. Eu gosto, mas eles sabem que o quarto é meu.  

A vizinhança daqui é tranquila, não tem barulho. Confusão só as vezes, mas se é na 

casa dos outros, então fica lá mesmo. A vizinhança gosta de mim e me respeita. 
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Quando preciso de alguma coisa chamo uma vizinha e ela ajuda. Todo mundo 

gosta de mim. Os meus amigos são meus vizinhos. Gosto de conversar com minha 

vizinha, no terraço, na calçada. Ia muito prá missa com a vizinha, mas agora está 

difícil e eu nunca mais eu fui. Ando com dificuldade e a calçada não ajuda, tem um 

monte de batente, buraco, raiz de planta, jardineira, até grade. A gente acaba 

tendo que ir andar rua. Só que na rua passa muito carro e moto, e tem esse 

paralelepípedo, que faz a gente tropeçar. Antes eu andava muito na rua, agora só 

ando ao redor da casa e vejo a missa pela TV. Até quando preciso ir pro posto, um 

neto vai comigo prá me ajudar pela rua.  

Eu gosto desse lugar, do bairro e da casa. Aqui é bom demais, graças a Deus. A 

minha vida é muito boa, Graças a Deus. As vezes tenho os meus problemas, quem 

não tem? Mas no final tudo se resolve. Quem tem Deus, tem tudo. Deus toma conta 

de tudo, Ele está no comando. Gosto muito, muito da minha casinha e daqui. Me 

perguntaram se eu queria ir prá um abrigo, morar com outros idosos. A resposta é 

não. Não quero ir prá outro lugar. Aqui já tem tudo que eu preciso. Quero viver 

aqui até o fim. 

 

O DSC indica claramente as mudanças vivenciadas tanto no bairro 

(desenvolvimento), quanto na casa (porte e materiais), na família e na pessoa que fala 

(envelhecimento). Além disso, ele ressalta a importância do apego ao lugar e da docilidade 

do ambiente residencial como elementos importantes para investigação das relações idoso-

ambiente vivenciadas naquele local. Nesse caso, o apego ao lugar provém do tempo de 

moradia no local, das relações sociais existentes e do suporte ali recebido. Por sua vez, a 

docilidade do ambiente diz respeito às (melhores ou piores) condições de movimentação 

pelo local e seu uso, tanto no microssistema (casa e família) quanto no mesossistema 

(entorno e vizinhança).  

O discurso dos participantes também mostrou que, à medida que a idade avança o 

tempo de permanência da pessoa no ambiente residencial aumenta, de modo que ele torna-

se um ponto cada vez mais central na vida desse idoso. Essa ideia confirma a 
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argumentação de Oluwole (2011), ao enfatizar que, mais do que qualquer outro, o 

ambiente habitacional é muito importante para a vida dos idosos, não apenas por abriga-los 

e satisfazer suas necessidades, mas por proporcionar-lhes sensação de coerência e de 

continuidade.  

Assim, mais do que um ambiente físico, a casa deve ser entendida como uma 

estrutura transacional com a qual as pessoas estabelecem uma relação recíproca (Lawton, 

1989), tornando-se uma espécie de espelho que reflete as emoções e os relacionamentos 

interpessoais ali presentes (Nygren, Oswald, Iwarsson, Faünge, Sixsmith et al, 2007). 

Segundo estes autores, a habitação assume um significado singular para cada idoso, 

decorrente de suas memórias, do tipo de envolvimento com o local e dos laços familiares 

presentes. No estudo realizado, considerando-se que a maioria dos participantes habita 

naquele local há mais de 30 anos, ter contato com a casa onde cada idoso mora mostrou-se 

fundamental para a compreensão daquela pessoa e de suas vivências (passadas e 

presentes).  

Os participantes ressaltaram o desejo de envelhecer e terminar seus dias no 

ambiente residencial que conhecem, bem como de manter os vínculos ali estabelecidos, e 

que entendem serem capazes de mantê-los ativos e reconhecidos por mais tempo. Este 

apego ao lugar corrobora outras pesquisas nesse campo (Baltes & Silverberg, 1995; 

Oluwole, 2011; Oswald & Wahl, 2005), segundo as quais a familiaridade com o local, e a 

sensação de segurança e acolhimento que ele possibilita, são fatores que contribuem 

positivamente para o bem-estar do idoso, se refletindo em sua própria identidade.  

Na pesquisa empírica, os idosos demonstraram apego ao lugar enfatizando a 

satisfação com o lugar onde moram (casa e entorno) apesar de, em termos objetivos, a 

observação de o ambiente indicar muitos problemas de salubridade e acessibilidade tanto 

no micro quanto no mesossistema. Apesar dessas dificuldades foi evidenciado que o apoio 
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social exerce grande influência sobre a percepção do ambiente residencial pelo idoso, uma 

vez que, além da família, os laços afetivos com vizinhança permitem a manutenção de uma 

rede mínima de suporte que atenua situações de isolamento e depressão, principalmente em 

situações em que o idoso reside sozinho. 

Esse entendimento confirma as indicações da literatura ao apontar que os elos 

afetivos e atividades de auxílio proporcionadas pelas redes de suporte formadas pela 

família e pela vizinhança desempenham papel fundamental na qualidade de vida do idoso 

(Alvarenga, 2012; Neri, 2001), contribuindo positivamente para o senso de controle, saúde 

física e bem-estar psicológico da pessoa que envelhece. No entanto, para que isso aconteça 

de modo adequado é essencial que o engajamento nas relações sociais permita uma relação 

de troca, ou seja, que eles possam tanto receber ajuda quanto dar ajuda aos demais (Ramos, 

2002).  

Na investigação realizada notou-se que, embora socialmente a família e a 

vizinhança tenham se mostrado relativamente dóceis (estabelecendo uma rede social de 

suporte e troca com seus idosos), em termos físicos a docilidade ambiental é menor, uma 

vez que, para sua adequação ao envelhecimento seria essencial a remoção de barreiras que 

impedem o uso com autonomia e independência. 

Para a realização destes ajustes, os idosos que compartilham o espaço com outras 

pessoas e podem contar com a ajuda destas pessoas para tomar providências que aumentem 

a docilidade ambiental, porém aqueles que vivem sozinhos precisam enfrentar tais desafios 

sem ajuda ou com apoio externo à família. Por outro lado, como apontado pela literatura, a 

valoração das mudanças como positivas ou negativas depende de sua aceitabilidade pelo 

idoso, sendo comum a resistência a mudanças (Baltes, 1997; Lawton, 1985; Tanner et al, 

2012), como acontece com colocação de barras em banheiros e circulações ou o uso 

preventivo de tecnologia assistiva. De modo geral, no entanto, a pesquisa realizada 
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mostrou que, em sua maioria, as mudanças (reformas) feitas nas casas foram percebidas 

como positivas pelos idosos, embora ainda sejam poucas em relação à real necessidade de 

muitos deles, em muitas situações em função da família não dispor de recursos financeiros 

para realizar tais modificações.  

Segundo o modelo da Seleção-Otimização-Compensação (SOC), a adaptação ao 

ambiente é uma importante iniciativa de apoio ao desenvolvimento humano, pois aumenta 

a possibilidade de sucesso das estratégias utilizadas para compensar funções eventualmente 

reduzidas ou perdidas (Lawton, 1985). Assim, no tocante ao envelhecimento saudável, a 

introdução de mudanças que aumentem a docilidade do ambiente pode proporcionar mais 

segurança e bem-estar ao idoso, interferindo positivamente em sua qualidade de vida.  

Sob esse ponto de vista, as condições vivenciadas no ambiente residencial dos 

participantes mesmo que permitam aos mesmos o desempenho de comportamentos 

adaptativos, se compatibilizam apenas minimamente com suas capacidades físicas e 

competências comportamentais. Na continuidade desse processo, para manutenção dessa 

condição (ou sua readequação visando maior redução das possíveis perdas e ampliação dos 

ganhos) seriam necessárias novas alterações, entendendo-se que qualquer mudança no 

ambiente só promoverá sua docilidade se possibilitar mudanças de comportamento que 

realmente signifiquem maior independência dos usuários para realização de atividades e 

mais segurança nessas ações.  

Nesse sentido, o estudo realizado mostrou que grande parte das perdas funcionais 

que reduzem a independência e autonomia dos idosos é decorrente de quedas, o que indica 

que as alterações no ambiente deveriam ter ocorrido de modo preventivo, antes que o idoso 

se acidentasse, porém só acontecem depois. Naquela realidade, apenas diante das sequelas 

causadas por um acidente, o uso da tecnologia assistiva facilita a estratégia de 
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compensação, por permitir que o idoso adquira novas habilidades que venham a aumentar 

suas potencialidades na realização das atividades no dia a dia, porém seu caráter é 

paliativo.  

Além disso, a crescente disponibilidade de tecnologias constitui um novo desafio 

para o ambiente da casa e do entorno, a fim de acomodar suas exigências.   Nesse sentido, 

a relação idoso-ambiente torna-se ainda mais conflituoso no meio externo, que apresenta 

considerável número de obstáculos para os pedestres em geral, os quais são exacerbados 

em se tratando de pessoas com mobilidade reduzida. Em área urbana, no entanto, a 

realização de modificações é considerada responsabilidade dos poderes públicos, o que, 

nesse caso, aumenta a dificuldade para sua execução. Portanto, na contramão das 

necessidades dos idosos, a ausência de rampas, o desnivelamento de calçadas e a 

pavimentação irregular das vias se tornam barreiras que segregam esta população e afetam 

sua participação na comunidade. Na pesquisa realizada, muitos idosos (28/36) 

manifestaram vontade de sair de casa e desfrutar do espaço público, mas comentaram que 

as dificuldades e a insegurança ali vivenciada os impedem de fazê-lo, restringindo assim 

sua mobilidade e, portanto, seu envelhecimento mais ativo e saudável, o que também reduz 

sua qualidade de vida.  
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6 Considerações Finais 

 

A Política Nacional de Saúde do Idoso (Brasil, 1994) em conformidade com a 

legislação e princípios do SUS, tem entre suas principais metas a promoção de 

envelhecimento saudável, a manutenção da capacidade funcional dos idosos, a prevenção 

de doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e venham a ter a sua capacidade 

funcional restringida. Para tanto indica ser essencial garantir que os idosos permaneçam no 

meio em que vivem e habitem moradias dignas, o que possibilita que continuem a exercer 

suas funções na sociedade de forma autônoma e independente, ao invés de se serem 

transferidos para Instituições de Longa Permanência. Estas premissas são reforçadas pelo 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003 – Brasil, 2004) ao lançar novas luzes sobre as 

políticas públicas e incentivar que a sociedade passe a perceber as pessoas da terceira e 

quarta idade como produtivas e ativas.  

Incorporando tal proposta, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Sistema 

Único de Saúde (SUS) promoveu a reorganização do modo de atuação nesse campo, 

buscando gerar ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Entre os principais 

serviços oferecidos pela ESF está o acompanhamento domiciliar preventivo, notadamente 

a idosos.  

Diante desse quadro, o objetivo geral da pesquisa foi investigar como o ambiente 

residencial (sócio-físico) influencia as atividades cotidianas e a qualidade de vida da 

pessoa idosa. A fim de subsidiar esse estudo foram definidos dois objetivos específicos:  

analisar a habitabilidade do ambiente residencial vivenciado pelos idosos; compreender 

como o idoso percebe a sua própria interação com o ambiente residencial (sócio-físico) 

para o atendimento às suas necessidades básicas e para a garantia de sua qualidade de vida. 

O estudo realizado contribuiu para compreensão da influência do ambiente residencial 
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soma do micro e mesossistema, ou seja, da casa e do entorno na qualidade de vida dos 

idosos, mostrando que, apesar das dificuldades vivenciadas, os idosos desejam permanecer 

em sua casa por toda vida. 

 De fato, em resposta ao primeiro objetivo específico, há várias décadas os idosos 

participantes habitam os mesmos bairros da periferia, nos quais as relações de vizinhança 

aparentemente se mantêm e o ambiente social parece acatá-los e respeitá-los. Em termos de 

infraestrutura estes locais contam com algumas facilidades da contemporaneidade (como 

água encanada, luz elétrica, coleta de lixo e vias pavimentadas com paralelepípedo), porém 

ainda apresentam muitos problemas, notadamente falta de saneamento básico e de 

acessibilidade urbana.  Assim, embora pareça existir docilidade no ambiente social, essa 

docilidade não se repete no ambiente físico, o qual, na maioria das situações pouco 

contribui para a autonomia dos idosos em seu ir-e-vir cotidiano. 

 Quadro semelhante foi encontrado no microambiente (a casa e a família), com 

relação ao qual foram observados pontos positivos e negativos tanto no meio físico quanto 

no social. O primeiro apresentou problemas de acessibilidade (como degraus, piso 

escorregadio, falta de apoio, salubridade como falta de janelas e cômodos pequenos, por 

exemplo) e o segundo, em termos financeiros e na relação com alguns membros da família 

intergeracional em que convivem (sobretudo quanto a normas de conduta e em situações 

de drogadição). Mesmo demonstrando se sentirem úteis e felizes por poderem contribuir 

financeiramente com a família é muito clara a preocupação dos idosos com a dependência 

dos familiares com relação à sua aposentadoria, sobretudo quando isso os impede de 

utilizarem tais recursos para minimizarem problemas de saúde (na compra de remédios, 

por exemplo). Nota-se, portanto, que o ambiente residencial vivenciado pelos idosos 

apresenta problemas de habitabilidade que se reflete em sua qualidade de vida. 
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 O uso das estratégias do Modelo SOC (Seleção, Otimização, Compensação) pelos 

idosos em suas relações com o ambiente é facilmente identificável, principalmente na 

escala da casa e em situações nas quais algum problema de saúde dificulta à pessoa 

continuar a realizar uma tarefa conforme acontecia anteriormente, exigindo o uso de 

capacidades remanescentes e o desenvolvimento de novas habilidades. 

É interessante notar que, apesar dos muitos problemas observados, os idosos 

desenvolvem um forte apego à casa e à vizinhança, demonstrando claramente o desejo de 

envelhecer e terminar seus dias no ambiente residencial a que estão habituados. Esse 

sentimento de apego ao lugar é fundamental na relação idoso-ambiente, contribuindo 

decisivamente para sua qualidade de vida e para o envelhecimento bem-sucedido. 

Embora nos casos em que se mostra dócil a habitação possa contribuir 

decisivamente para as pessoas envelhecerem bem, a maioria das casas visitadas apresenta 

obstáculos que necessitam serem removidos para dar mais mobilidade e segurança aos seus 

moradores, sobretudo aos idosos. No entanto, tendo habitado ali por muito tempo, os 

participantes parecem não perceber as barreiras existentes, mesmo quando elas prejudicam 

o seu direito de ir-e-vir. Tais obstáculos são responsáveis por episódios de quedas 

(provenientes de escorregão, piso molhado, degraus) que deixam sequelas e, 

consequentemente, reduzem ainda mais a sua capacidade de realizar as atividades da vida 

diária, muitas vezes passando a exigir o apoio de tecnologia assistiva (cadeira de rodas, 

muletas, bengalas e similares). 

Medidas muito simples poderiam minimizar esses problemas e ajudar a resgatar a 

independência e a autonomia dos idosos, como a colocação de pequenas rampas, 

alargamento de portas, colocação de barras de apoio, entre outras. No entanto, segundo a 

regulamentação brasileira sobre acessibilidade (NBR 9050 - Brasil, 2004), a retirada dos 

obstáculos existentes em ambiente residencial é responsabilidade dos moradores. Assim, a 
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adequação na casa depende muito da disponibilidade econômica da família que, na 

situação em estudo é de baixa renda, tendo como principal rendimento a aposentadoria 

daquele idoso. Nesse sentido, os ajustes, quando acontecem, são feitos pelos próprios 

familiares ou alguém de suas relações, em geral não sendo realizadas de modo adequado.  

Na realização da pesquisa várias dificuldades foram encontradas. Inicialmente 

foram verificadas situações de desconfiança (dos idosos ou das famílias) com relação à 

minha presença nas residências, para o que a participação dos ACSs foi fundamental. Em 

outros momentos a dificuldade foi relativa a carência dos participantes idosos, que faziam 

questão de estabelecer longas conversas e contar detalhes de suas historias de vida, muitos 

dos quais não vinculados aos objetivos da pesquisa. Outro aspecto a considerar a 

considerar é o assistencialismo de algumas políticas públicas fazendo com que as pessoas 

procurem identificar possíveis vantagens do contato, situação que dificultou o acesso a 

alguns participantes. Mesmo com essas e outras dificuldades enfrentadas, entendo que é 

fundamental ter mais atenção para como essa faixa etária. Apesar do envelhecimento, deles 

demonstraram muita energia e não apenas querem participar da sociedade, mas contribuir 

com ela por meio do seu trabalho e do compartilhamento de conhecimentos. 

Dentre vários fatores que limitaram os achados do estudo destacam-se: a restrição 

da idade dos participantes a 80 anos ou mais, o que impediu a participação de pessoas entre 

70 e 79 anos, cuja inclusão poderia possibilitar a obtenção de resultados mais consistentes. 

A possibilidade de um estudo mais aprofundado da vizinhança, o que poderia trazer mais 

subsídios para a análise pretendida; e a replicação do estudo em outros municípios 

(paraibanos ou nordestinos) com realidade semelhante à estudada, ampliaria os resultados.  

É preciso salientar que, corroborando a Política Nacional de Saúde do Idoso, a 

visita domiciliar mostrou-se uma estratégia importantíssima, me possibilitando 

desenvolver um olhar mais acurado para o ambiente habitacional no sentido de detectar 
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problemas e sugerir melhoramentos para a qualidade de vida e a mobilidade do idoso. No 

entanto, mais do que identificar esse potencial, é preciso pensar a situação atual nesse 

campo. Sob esse ponto de vista, nota-se que, no dia a dia, embora os ACS possam como 

eu, detectar problemas a enfrentar (quer sociais quer físicos), e até ter sugestões sobre a 

maneira de reduzir eventuais dificuldades, em geral eles não têm meios suficientes para o 

enfrentamento de todas as questões que afloram. Embora, algumas delas sejam da 

competência de médicos e enfermeiros, outras dizem respeito a assistentes sociais, e 

outras, ainda, aos profissionais da construção civil. A continuidade da atividade é 

relativamente simples nos casos referentes ao campo da saúde física, quando o 

procedimento padrão do ACS é encaminhar o paciente para a rede pública.  

No entanto, para questões relativas ao ambiente físico, não há um encaminhamento 

padrão a ser adotado. Para reduzir essa lacuna uma iniciativa interessante podia ser a 

incorporação de outros profissionais à equipe da ESF, ou ao NASF (Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família) constituída por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Saúde da Família, 

compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das 

equipes de Saúde da Família a serem convocados mediante a detecção de eventuais 

problemas. Arquitetos, engenheiros ou mesmo técnicos em construção civil, por exemplo, 

poderiam indicar medidas que ampliassem a habitabilidade dos espaços (e até orientar a 

execução de reformas), contribuindo para a eliminação e/ou minimização de barreiras e 

condições de insalubridade (como falta de janelas) e, portanto, para a qualidade de vida, 

não apenas dos idosos, mas de todos os moradores. 

Além disso, é inegável a necessidade das políticas públicas investirem na 

acessibilidade de vias e calçadas que, em síntese, pedem por modificações simples para 

facilitar o percurso não só desses idosos, mas de todas as pessoas que aí circulam.  
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Voltar o olhar para a percepção da população da quarta idade, conhecer os seus 

anseios e mostrar como as barreiras arquitetônicas podem causar perturbações ao ambiente 

residencial constitui um vasto campo para o desenvolvimento de novas pesquisas, 

possibilitando a proposição de adequações do ambiente residencial às necessidades dessa 

população e à melhoria de sua qualidade de vida.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PARA ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU JURIDICAMENTE INCAPAZE - Resolução 466/12) 

 
Convidamos o/a Sr./a a participar, como voluntário/a, da pesquisa ‘A influência da interação com o 

ambiente residencial na qualidade de vida de pessoas idosas assistidas pela Estratégia da Família’, que está 

sob a responsabilidade da pesquisadora Analucia de Lucena Torres, Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte- RN. Rua: Antonio Gama 660- 

Aptº 202-A. Tambauzinho. João Pessoa-PB. (83) 9113-3916/ (81) 8621-8392. A co-responsabilidade é da 

orientadora Doutora Gleice Azambuja Elali, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Telefone: (84) 

9974-3887.   

Este termo de consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não entenda. Caso haja alguma 

dúvida, pergunte a pessoa a quem está lhe entrevistando, para que o/a senhor/a esteja bem esclarecido/a 

sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido/a sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final do documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o/a senhor/a não será penalizado (a) 

de forma alguma. O (a) Senhor (a) tem o direito de desistir da participação na pesquisa em qualquer tempo, 

sem qualquer penalidade.  

A pesquisa objetiva analisar a influência do ambiente residencial na qualidade de vida da pessoa idosa 

assistida na Estratégia Saúde da Família, e será realizada na cidade de Cabedelo-PB, no período de janeiro a 

fevereiro de 2014, através de entrevista e aplicação de questionário constituído de questões fechadas e 

abertas. 

Por se tratar de entrevista para verificar a influência do ambiente na qualidade de vida dos idosos, 

poderemos considerar o risco o constrangimento do idoso por não querer ou não saber responder a 

entrevista relacionada ao tema. Ao perceber esse incômodo a pesquisadora interromperá imediatamente a 

entrevista como forma de minimizar esse desconforto. 

Quanto aos benefícios diretos, conseguiremos identificar problemas sócio-ambientais que interferem na 

qualidade de vida dos idosos participantes, e tentaremos, junto com eles e com os que os cercam buscar 

soluções para as dificuldades desses participantes. Como benefícios indiretos, outros idosos também 

poderão se beneficiar da pesquisa a médio e longo prazos, à medida que consigamos traçar diretrizes que 

possam ser incorporadas por outros cuidadores. 

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários.  Os dados coletados nesta pesquisa, como 

gravações, entrevistas e fotos ficarão armazenados em pastas de arquivo no computador pessoal sob a 

responsabilidade da pesquisadora no endereço acima citado, pelo período de no mínimo de 5 anos. Os 

participantes não terão nenhuma despesa para participarem da pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, 

sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

___________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado pelo meu 

representante legal, após a escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar e 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo  a 

influência do ambiente residencial na qualidade de vida da pessoa idosa assistidos pela Estratégia Saúde da 

Família, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

A rogo de ________________________________, que se encontra em circunstância de incapacidade para 

assinar esse Termo,  eu____________________________________ assino o presente documento que 

autoriza a sua participação neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________                                         Local e data _________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em 

participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE  B 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

Convidamos o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa A influência da interação com o 

ambiente residencial na qualidade de vida de pessoas idosas assistidas pela Estratégia da Família que está 

sob a responsabilidade da pesquisadora Analucia de Lucena Torres/ Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia- Universidade Federal do Rio Grande do Norte- RN. Rua: Antonio Gama 660- Aptº 

202-A. Tambauzinho. João Pessoa-PB. (83) 9113-3916/ (81) 8621-8392. E está sob a responsabilidade da 

orientadora Doutora Gleice Azambuja Elali, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Telefone: (84) 

9974-3887.   

Este termo de consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não entenda. Caso haja alguma 

dúvida, pergunte a pessoa a quem está lhe entrevistando, para que o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) 

sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de 

aceitar em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa o/a senhor/a não será 

penalizado (a) de forma alguma. O (a) Senhor (a) tem o direito de desistir da participação na pesquisa em 

qualquer tempo, sem qualquer penalidade.  

A pesquisa tem como objetivo Analisar a influência do ambiente residencial na qualidade de vida da pessoa 

idosa assistida na Estratégia Saúde da Família que será realizada na cidade de Cabedelo-PB, no período de 

janeiro a fevereiro de 2014. Para realização da pesquisa será realizada através de entrevista e aplicação de 

questionário constituído de questões fechadas e abertas. 

Por se tratar de entrevista para verificar a influência do ambiente na qualidade de vida dos idosos, 

poderemos considerar como risco o constrangimento do idoso por não querer ou não saber responder a 

entrevista relacionada ao tema; ao perceber esse incômodo a pesquisadora interromperá imediatamente a 

entrevista como forma de minimizar esse desconforto. 

Quanto aos benefícios diretos, conseguiremos identificar problemas sócio-ambientais que interferem na 

qualidade de vida dos idosos participantes, e tentaremos, junto com eles e com os que os cercam buscar 

soluções para as dificuldades desses participantes. Como benefícios indiretos, outros idosos também 

poderão se beneficiar da pesquisa a médio e longo prazos, à medida que consigamos traçar algumas 

diretrizes que possam ser incorporadas por outros cuidadores. 

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo 

assegurado o sigilo sobre a participação dos voluntários.  Os dados coletados nesta pesquisa, como 

gravações, entrevistas e fotos ficarão armazenados em pastas de arquivo no computador pessoal sob a 

responsabilidade da pesquisadora no endereço acima citado, pelo período de no mínimo de 5 anos. Os 

participantes não terão nenhuma despesa para participarem da pesquisa.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o Comitê de Ética 

em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, 

sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

__________________________________________________ 

(assinatura do pesquisador) 
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 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado pelo meu 

representante legal, após a escuta da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar e 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo a 

influência do ambiente residencial na qualidade de vida da pessoa idosa assistidos pela Estratégia Saúde da 

Família, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) pesquisador (a) sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade. 

A rogo de ________________________________, que se encontra em circunstância de incapacidade para 

assinar esse Termo, eu____________________________________ assino o presente documento que 

autoriza a sua participação neste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura: ______________________                 Local e data __________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário  

em participar.  (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE C 
 

Diário de Campo 
(Página/ilustrativa) 
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APÊNDICE D 
 
 
 

QUESTIONÁRIO 
 

Informações coletadas pela pesquisadora      Data:_________          Nº _________ 
 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
 

1.1Dados de identificação do usuário: 
1.2 Nome:____________________________________________ 

Idade: ____________________________________________ 
1.4 Sexo: (   )  Feminino ;   (    ) Masculino. 

 Ocupação: ____________________________________ 
1.6Estado civil:(   ) Solteiro (a);   (   )  casado;  (    ) divorciado(a);  (    ) viúva(o);  (    ) União 
estável; (    )  Separada(o). 
Outra a especificar: ______________________________. 

Raça: (   ) Parda;  (   ) Negra;  (   ) Branca;  Outra especificar:_____________________ 
 
Escolaridade: ()Não sabe ler nem escrever; (  ) Sabe ler e escrever sem nenhum grau de 
instrução; (  ) 1º grau completo; (  ) 1º grau incompleto; (  ) ensino médio completo; (  ) 
ensino médio incompleto; (   ) superior completo.  
 
 Religião: (  ) Católica; (  ) Evangélico(a); (  ) Espírita;  Outra a especificar: __________ 
 
  Qual a principal Renda familiar: (  ) Aposentadoria; (  ) Pensão de viuvez;  

Outra a especificar: ________________________________ 
 

 

SOCIALIZAÇÃO: 

Participa de Grupos comunitários: (  ) Cooperativa; ( ) Grupo religioso;  ( ) Associações;  
(   ) Não participa; (  ) Já participou;  (  ) Não oferecido pelo ESF.   
 
Outros a especificar: ______________________________ 
 
 Atividades sociais que mais gosta de realizar:_________________ 
 
 Atividade que não gosta de desenvolver:_____________________ 
 Com quem vive: (  ) Marido; (  ) Esposa; (  ) Companheira(o); (   ) Filho; (  ) Filha; (  ) 
Genro; (  ) Nora; (  )Neto; (  ) Neta; (  ) Cuidador; (  ) Ajudante familiar sem 
remuneração.  

Outro(s) a especificar:______________________ 
 
 Número de pessoas que moram na mesma casa: Quantas:_____________________ 
 
 Rede de suporte: 
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Tem amigos:__________________________________  
 
2.6.1 Recebe alguma ajuda: _________________________  
 
2.6.2 Tipo de ajuda que necessita: (  ) para pagar as contas; (  ) leve ao serviço de 
saúde; ( ) receba sua aposentadoria; ( ) levar para  
passear____________________________________ 
 
Você oferece alguma ajuda: (  ) material; (   ) instrumental;  (  ) funcional apoio;  
 
Quem poderia ajudá-lo(a) caso fique doente ou incapacitado?  
________________________________________________________________ 
Quem seria capaz de tomar decisões de saúde pelo Sr(a) caso não seja capaz de faze-
lo? ________________________________________ 

 

AMBIENTE RESIDENCIAL 

Característica da moradia:  
Tipo: (   ) Casa    (   ) Apartamento   (   ) Outro 
Material: ( ) Tijolo; (  ) Taipa; (   ) Madeira; (  ) Outro. 
Energia elétrica: (   ) Sim;   (   )Não. 
Saneamento: (    ) Sim; (    ) Não; (  ) Esgoto a céu aberto. 
Água utilizada: (  ) Filtrada; (  ) Fervida; (   ) Clorada; (   ) Sem tratamento; (  ) Mineral. 
Destino do lixo: (  ) Coletado; (  ) Queimado; (  ) Enterrado; (    ) Céu aberto;    (   ) Deixa em um 
local para ser coletado. 
 
2. Tempo de moradia no local: (   ) 1-5anos; (   ) 6-9; (  ) 10-15; (  ) 16- 19; 20-25; (  )26-29; (   ) 
30-35; 36-39; (  ) 40-45; (  ) 46-49; (  ) 50-55; (  ) 56-59; (  ) 60 ou mais; (  ) desde o nascimento. 
3. Motivo da escolha da moradia: (   ) viuvez; (    ) reforma; (   ) ficou sozinha; (  ) família; (   ) 
trabalho do esposo; (   ) outro. 
4. Número de cômodos: (    ) 1; (    ) 2-5; (   ) 6- 9; (    ) 10 ou mais.  
5. Lugar que mais gosta na casa. Especificar:_____________________ 
6. Lugar que menos gosta da casa. Especificar_____________________ 
6. Número de pessoas que moram na residência: (  ) 1; (   ) 2-5; (   ) 6-9; (   ) 10 ou  mais. 
7. Relação entre os outros moradores e o (a) idoso (a) – indicar quantidade por item: 
(  ) Cônjuge; (  ) Filho; (  ) Nora/genro; (   ) Neto; (   ) Irmão;  
(  ) Outro parentesco; (   ) Amigo; (  ) Cuidador/empregado; (  ) mora sozinha(o). 

8. USO DA HABITAÇÃO: 

8.1 O (a) idoso (a) já sofreu queda em casa: (  ) Sim;  (   ) Não.  
Principal causa de quedas: (  ) Escada/degrau;   (  ) piso molhado; (   ) escorregou;  (  ) 
banheiro/sem corrimão;  (  ) móvel no caminho; (  ) nenhum desses. 
8.2. Casa com mobilidade livre de obstáculos? (  ) Sim; (  ) Não. Se não, especifique: 
______________________________________________________________ 
8.3. De forma geral, você esta satisfeito com a sua residência? (  ) Sim;  (  ) Não;  
(   )  Um pouco. 
8.4. Acha sua casa saudável. (   ) Sim; (   ) Não. 
8.5. Você tem disposição para o seu dia-dia. (   ) Sim; (    ) Não. 
8.6. Você se sente seguro(a) no seu dia a dia. (   ) Sim; (   ) Não. 
8.7 O que você entende por qualidade de vida? ______________________________ 
8.9 E como avalia a sua qualidade de vida? (   ) Boa; (    ) muito boa; (  ) Ruim; (     ) Mais ou 
menos. 
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Registro n.17 
 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  85 anos Número de moradores:   2 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA  

Profissão  Artesã M2- Filha; 50 anos, 1º grau completo, comerciante autônoma 

Fonte de renda Pensão  

Problemas de saúde  Quebrou o fêmur e tem sequelas Renda familiar:  2 SM 

Condição de mobilidade Difícil, se locomove com ajuda de muletas. Principal fonte de renda:  Pensão (fixa) 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada 

Materiais  Piso Cerâmica 

Paredes Parede completa 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Boa conservação 

Programa Sala quadrada, com poucos móveis, para facilitar a mobilidade 

Cozinha ampla  

3 quartos, com janela 

Banheiro completo 

Quintal 

Jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 2º 

Aberturas Porta e janela 

Mobiliário Cama de casal e guarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A filha não autorizou fazer fotos da casa nem da idosa. 
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Registro n.18 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  99 anos Número de moradores:  2 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA  

Profissão  Costureira M2- filha, 48 anos; médio completo; pensionista 

Fonte de renda Pensão  

 Problemas de saúde  Não Renda familiar:  3 SM 

 Condição de mobilidade Se locomove com ajuda de ‘anda-já’. Principal fonte de renda:  Pensões 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada (de esquina) 

Materiais  Piso Mosaico 

Paredes Completas, em alvenaria. 

Coberta Telha com forro de gesso 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Em bom estado, ventilada. 

Programa Sala ampla  

Cozinha grande sem janela 

3 Quartos (2 com janela e grade. 

3 Banheiros  

Quintal - cimentado – com quarto da empregada 

Terraço gradeado, sem Jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1  

Posição Ultimo (nos fundos), amplo, com banheiro privativo completo e adaptado  

Aberturas Porta de madeira, não tem janela.  

Mobiliário 2 camas de solteiro, Quarda-roupa, máquina de costura. 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato  Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim do Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A filha não autorizou fazer fotos da casa nem da idosa. 
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Registro n.19 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  88 anos Número de moradores:  2 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Médio incompleto M1- IDOSA 

Profissão  Servidora pública M2- Empregada, 53 anos, Analfabeta. 

Fonte de renda Aposentadoria  

 Problemas de saúde Nenhum Renda familiar:  3SM 

 Condição de mobilidade Boa condição de mobilidade Principal fonte de renda:   Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada 

Materiais  Piso Mosaico 

Paredes Completas 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Casa antiga, mas com boa conservação. 

Programa Sala grande 

Cozinha ampla 

3 Quartos 

1 Banheiro  

Terraço grande em forma de “L”, todo gradeado 

Jardim com plantas 

Quintal pequeno cimentado 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Tem porta e janela 

Mobiliário Cama de casal, quarda-roupa, criado-mudo 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES: 

 
 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A idosa não autorizou fotos. 
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Registro n.20 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  80 anos Número de moradores:  3 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Analfabeta M1- IDOSA 
M2- filho-38 anos, fundamental incompleto, trabalha no 

mercadinho. 

M3- Nora, 36 anos, não sabe ler nem escrever, não trabalha. 

Profissão  Domestica   

Fonte de renda Aposentadoria  

Problemas de saúde 
Diabética  Renda familiar:  1 SM 

Glaucoma; deficiente visual 

Condição de mobilidade Tem boa mobilidade, mas tem 

dificuldade por causa da cegueira 
Principal fonte de renda:   Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada 

Materiais  Piso Cimentado 

Paredes Completa 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Paredes precisando de reparos 

Programa Não tem Sala 

Não tem Cozinha  

1 Quarto 

Banheiro  

Quintal (não cimentado) com lavanderia 

Jardim sem plantas 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição Único 

Aberturas Porta e janela 

Mobiliário Cama de solteira, mesa, televisão, cadeira de balanço 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim dos lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

A casa possui um quarto fora (vizinho). A idosa passa o dia todo e só entra na casa à noite 

quando o filho chega do trabalho. 

 

 PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.21 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  85 anos Número de moradores:   

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Não sabe ler nem escrever M1- IDOSA  

Profissão  Lavadeira/passadeira M2- Filha, 48 anos; 2º grau incompleto; não trabalha. 

Fonte de renda Aposentadoria M3-. 

Problemas de saúde Hipertensão  

AVC  

Condição de mobilidade 
Dificuldade de se locomover; anda 

segurando em outra pessoa (filha) 
Renda familiar:  aposentadoria 

Principal fonte de renda:   Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada  

Materiais  Piso Cerâmica  

Paredes Completa 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janela de madeira 

Estado geral  Precisa de reparo nas paredes 

Programa 1 sala pequena com poucos moveis 

2  quartos com portas 

Cozinha pequena com janela 

Banheiro pequeno sem box 

Não tem quintal 

Não tem jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 2º 

Aberturas Porta e janela 

Mobiliário Cama de solteiro; quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer II/Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Não pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Não pavimentada Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO: 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.22 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  82 anos Número de moradores:  3 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Fundamental incompleto M1- IDOSA  

Profissão  Lavadeira/passadeira. M2- Filha - 42 anos, fundamental completo, não trabalha 

Fonte de renda Aposentadoria M3- Irmã – 79 anos, Analfabeta; aposentada. 

Problemas de saúde Hipertensa  

Inchaço nos pés   

Condição de mobilidade 
Tem problemas para deambular, só deambula 

dentro de casa e até a calçada. 
Renda familiar:   2 SM 

Principal fonte de renda:   Aposentadorias (2) 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Cimento (cinza) 

Paredes Apresentando infiltração, reboco fofo 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira. 

Estado geral  Precisa de reparos 

Programa Sala pequena, poucos móveis  

Cozinha quadrada, sem janela 

3 Quartos, com janela  

Banheiro pequeno pia e chuveiro (sem Box, usa cortina) 

Quintal pequeno, todo cimentado e parte coberto com telha de fibrocimento. 

Não possui jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela 

Mobiliário Cama, quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO: 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.23 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  87 anos Número de moradores:   1 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau incompleto M1- IDOSA 

Profissão  Lavadeira/passadeira.  

Fonte de renda Aposentadoria  

Problemas de saúde Cansaço, depressão Renda familiar:   (SM) 

Condição de mobilidade Tem boa mobilidade  Principal fonte de renda:   Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Geminada 

Materiais  Piso Cimento (cinza)  

Paredes Em meia parede- muito danificada 

Coberta Com telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Precisa de reforma 

Programa 1Sala com poucos móveis, e sem janela  

Terraço- não tem terraço 

Cozinha pequena sem janela. 

2 Quartos sem janela 

Banheiro muito pequeno sem pia e sem chuveiro (banho de cuia). 

Quintal- não tem. 

Jardim- sem planta 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Sem porta e janela 

Mobiliário Cama de solteira, quarda-roupa. 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A idosa não autorizou fotos. 
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Registro n.24 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  81 anos Número de moradores:  2 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSO/A - 

Profissão  Portuário (fiscal) M2- esposa, 78 anos, analfabeta, nunca trabalhou 

Fonte de renda Aposentadoria  

Problemas de saúde Diabético, deficiente visual. Renda familiar:  2 SM 

 Condição de mobilidade Tem problemas para deambular, se 

locomove segurando nas paredes. 
Principal fonte de renda:   Aposentadoria (do esposo). 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada 

Materiais  Piso Cerâmica toda reformada 

Paredes Alvenaria, bom estado 

Coberta Com laje 

Esquadrias Porta e janelas de madeira,  

Estado geral  Bom estado 

Programa Sala com janela, poucos móveis.  

Cozinha ampla com janela e boa iluminação.  

4 Quartos com janelas e portas 

Banheiro de bom tamanho, com pia e chuveiro (sem Box). 

Quintal coberto e com piso (lajotas). Tipo uma área de serviço gradeada  

Jardim em toda uma lateral da casa.  

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 2 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela gradeado 

Mobiliário Cama casal, quarda-roupa, cômoda e criado mudo. 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

O quintal (como uma área coberta) tem comunicação com a casa da filha, isto é, há muro 

de divisão. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

O casal não autorizou fotos. 
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Registro n.25 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  85 anos Número de moradores:  1 

Gênero  Masculino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Analfabeto  M1- IDOSO 

Profissão  Pescador  

Fonte de renda Aposentadoria  

 Problemas de saúde Não apresenta problema Renda familiar:   (SM) 

 Condição de mobilidade Boa mobilidade, ainda pesca Principal fonte de renda:  Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Cimento (cinza) 

Paredes Toda no reboco 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta de madeira 

Estado geral  Precisa de reparos 

Programa Vão único, conjugando quarto, sala e cozinha 

Banheiro pequeno com pia e chuveiro (sem Box, com cortina) 

Quintal pequeno, todo cimentado e uma parte coberta com telha  de fibrocimento. 

Não há jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes Não há quarto, no vão existem cama, quarda-roupa 

Posição 

Aberturas 

Mobiliário 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Parte pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

A casa é composta por um vão e banheiro.  

 
 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

O idoso não autorizou fotos. 
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Registro n.26 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  83 anos Número de moradores:   5 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA- 

Profissão  Lavadeira/passadeira. M2- Filho, 38anos, fundamental incompleto, faz biscates 

Fonte de renda Aposentadoria M3- Nora,32anos, fundamental incompleto, não trabalha. 

Problemas de saúde  Hipertensa M4- Neto, 3 anos 

Quebrou o fêmur, usa muletas. M5-Neto, 1 ano e 6 meses 

Condição de mobilidade 
Só deambula dentro de casa e até a calçada. Renda familiar:   2 SM 

Movimenta-se com o uso de muletas Principal fonte de renda:   Aposentadoria 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim - vizinhos dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Mosaico 

Paredes Apresentando infiltração, reboco fofo 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Precisa de reparos 

Programa Sala grande com poucos móveis  

Terraço gradeado 

Cozinha ampla, retangular, sem janela. 

3 Quartos com janela s 

Banheiro pequeno, com pia e chuveiro (sem Box, cortina) 

Quintal pequeno, todo cimentado e uma parte coberto com telha  de fibrocimento. 

Não possui jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela 

Mobiliário Cama de casal, quarda-roupa 

 

OBSERVAÇÕES:  

A casa não apresenta obstáculos, tem teto alto e é bem ventilada. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.27 
 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  85 Anos Número de moradores:  2 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA - 

Profissão  Lavadeira/passadeira M2- Empregada- 42 anos, Analfabeta 

Fonte de renda Pensão  

Problemas de saúde  Hipertensão  

 Condição de mobilidade 
Só deambula em casa e até a calçada.  Renda familiar:   2 SM 

Usa ‘anda-já’. Principal fonte de renda:   Pensão 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim- dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada 

Materiais  Piso Cerâmica  

Paredes Em bom estado. 

Coberta Telha com forro de gesso 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Bom 

Programa Sala pequena com poucos móveis.  

Cozinha quadrada, espaçosa, com janela. 

3 Quartos com janelas de madeira.  

Banheiro pequeno, com pia e chuveiro (sem Box). 

Quintal pequeno, todo cimentado e parte coberta com telha de fibrocimento 

Jardim com plantas 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela 

Mobiliário Cama de casal, quarda-roupa e criado mudo. 

 

OBSERVAÇÕES: Terraço todo gradeado. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A idosa não autorizou fotos. 

 



195 

 

 

Registro n.28 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  84 anos Número de moradores:   5 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA  

Profissão  Lavadeira/passadeira. M2- Filho, 49 anos, nível superior, enfermeiro 

Fonte de renda Pensão M3- Nora, 37 anos, médio completo, não trabalha. 

Problemas de saúde  Parkinson M4- Neta, 15 anos, estudante. 

Dificuldade para segurar objetos M5-Neta, 12 anos, estudante. 

Condição de mobilidade 
Tem boa mobilidade. Renda família: salário  4 SM 

Principal fonte de renda:   Salário do filho. 

 

CASA 

Posição no lote  Isolada 

Materiais  Piso Cerâmica 

Paredes Em bom estado 

Coberta Com laje 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Perfeito estado 

Programa Sala grande (estar+jantar)  

Cozinha quadrada, com janela e porta para o quintal. 

3 Quartos com janelas 

Banheiro pequeno, com box, pia e chuveiro. 

Quintal pequeno, todo cimentado e uma parte coberta com telha de fibrocimento. 

Jardim com plantas 

Externamente há uma dependência para empregados com banheiro (edícula) 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1  

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela 

Mobiliário Cama, quarda-roupa, penteador. 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Parte pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

  
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos. 
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Registro n.29 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  84 anos Número de moradores:  6 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Alfabetizada  M1- IDOSA  

Profissão  Lavadeira/passadeira M2- Filho, 42 anos, fundamental completo, trabalha em 
construção civil 

Fonte de renda Aposentadoria + pensão M3- Nora, 35 anos, fundamental incompleto, “do lar” 

Problemas de saúde  Hipertensão M4- Neto, 10 anos- estudante 

M5- Neto, 8 anos - estudante 

Condição de mobilidade  Boa mobilidade M6- Neto, 6 anos- estudante 

Renda familiar: salário  5 SM 

Principal fonte de renda:   Aposentadoria + pensão 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Mosaico 

Paredes Necessidade de reparos na parede, como pintar e tapar buracos  

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Precisa de reparos 

Programa Sala grande (estar/jantar) com poucos móveis.  

Cozinha quadrada, com janela e porta (madeira) para o quintal. 

4 Quartos com janela de madeira gradeada 

Banheiro pequeno, com pia e chuveiro (sem Box), com cortina. 

Quintal pequeno, todo cimentado e uma parte coberta com telha de fibrocimento. 

Não possui jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela de madeira 

Mobiliário Cama de casal, quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer / Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Celular 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.30 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  82 anos Número de moradores:  3 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação): 

Escolaridade  Analfabeta M1- IDOSA  

Profissão  Lavadeira/passadeira M2- Filha, 38 anos, médio completo, funcionária da prefeitura 

Fonte de renda Aposentadoria M3- Neto, 8 anos, estudante 

Problemas de saúde  Hipertensa M4- Neta, 12 anos 

 Condição de mobilidade  Muito boa Renda familiar:   3 SM 

Principal fonte de renda:  Salário + aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Cerâmica 

Paredes Bom estado, parede completa. 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira. 

Estado geral  Precisa de reparos 

Programa 1Sala de estar pequena, com poucos móveis  

1Cozinha quadrada, sem janela 

4 Quartos com janelas de madeira. 

Banheiro pequeno pia e chuveiro (sem Box, cortina) 

Quintal pequeno, todo cimentado.  

Não possui jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela de madeira 

Mobiliário Cama de solteiro, quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

A casa apresenta degraus, principalmente entre a sala e a cozinha. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.31 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  80 anos Número de moradores:  2 

Gênero  Masculino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Analfabeto M1- IDOSO 

Profissão  Ajudante de pedreiro M2- Esposa, 75 anos, analfabeta. 

Fonte de renda Aposentadoria  

Problemas de saúde Depressão Renda familiar:   2 SM 

Condição de mobilidade Boa mobilidade Principal fonte de renda:  Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Cimento (cinza) 

Paredes Parede apenas no reboco 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Precisa de reparos 

Programa 1Sala pequena com poucos móveis  

1Cozinha quadrada, com comunicação com a sala (tipo americana) 

2 Quartos, ambos sem janela e porta de cortina de tecido. 

1Banheiro pequeno com pia e chuveiro (sem Box, cortina); a porta é uma cortina. 

Não tem quintal nem jardim. 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 2 

Posição 1º 

Aberturas Sem janela, sem porta (com cortina de tecido). 

Mobiliário Cama de casal. 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Não pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Não pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim do de um lado (esquerdo) Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

Casa úmida, só tem a porta principal. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

O casal não autorizou fotos. 

 



199 

 

 

Registro n.32 
 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  87 anos Número de moradores:  5 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Analfabeta M1- IDOSA  

Profissão  Lavadeira/passadeira. M2- Filha, 50 anos, fundamental completo, autônoma 

Fonte de renda Aposentadoria M3- Neta, 18 anos, médio incompleto (estudante) 

Problemas de saúde  Catarata M4- Bisneto, 8 anos, estudante. 

Queda com sequelas (quebrou a bacia). Renda familiar:   3 SM 

Condição de mobilidade 
Só deambula dentro de casa e até a calçada. 

Locomove-se com ajuda de muletas. 
Principal fonte de renda:   Filha autônoma; a aposentadoria é a 

única renda fixa  

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Mosaico 

Paredes Parede completa 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira. 

Estado geral  Precisa de reparo (reboco fofo, pintura) 

Programa 1Sala pequena com poucos móveis  

1Cozinha quadrada, com janela 

3 Quartos, com janelas de madeira gradeadas.  

Banheiro pequeno com pia e chuveiro (sem Box, cortina) 

Quintal pequeno, todo cimentado. 

Não possui jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 2 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela 

Mobiliário Cama (solteiro – 2), quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Renascer / Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Renascer II Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  não 

Vizinhos imediatos  Sim dos dois lados Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES: A idosa divide o seu quarto com a filha. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.33 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  80 anos Número de moradores:   3 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA  

Profissão  Empregada doméstica M2- Esposo- 78 anos, fundamental incompleto, aposentado  

Fonte de renda Aposentadoria M3- Filha – 32 anos, fundamental completo, servidora pública. 

Problemas de saúde  Artrose   

Osteoporose Renda familiar:   3 SM 

Condição de 

mobilidade 

Boa mobilidade Principal fonte de renda:   Aposentadorias 

 

CASA 

Posição no lote  Casa de esquina 

Materiais  Piso Cerâmica 

Paredes Completa 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira. 

Estado geral  Passou por reforma 

Programa 1Sala pequena com poucos móveis  

1Cozinha quadrada, sem janela. 

3 Quartos, com janelas  

Banheiro pequeno Box sem porta (uso de cortina plástica), pia e chuveiro. 

Quintal pequeno, todo cimentado e com casa de cachorro, e com portão que faz ligação com a rua lateral 

Não possui jardim. 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 2 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela 

Mobiliário Cama de casal, quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Centro/Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Centro Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Parte pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim de um lado (esquerdo) Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

 
 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.34 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  89 anos Número de moradores:  2 

Gênero  Feminino Moradores (status social, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Fundamental incompleto M1- IDOSA  

Profissão  Servidora pública M2- Empregada- 42 anos, analfabeta 

Fonte de renda Aposentadoria  

Problemas de saúde  Hipertensa;   

 
Artrose nas mãos Renda familiar:   3 SM 

Condição de mobilidade Não tem problema de mobilidade. Principal fonte de renda:   Aposentadoria 

 

CASA 

Posição no lote  De esquina. 

Materiais  Piso Cimento (cinza) 

Paredes Apresentando infiltração, reboco fofo 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Precisa de reparos, a casa é toda gradeada. 

Programa Sala pequena com poucos móveis, Sala de Jantar grande com janela 

Cozinha- em quadrado, sem janela 

3 Quartos (com janelas de madeiras, gradeados. 

Banheiro pequeno com pia e chuveiro (Box definido por cortina) 

Terraço em “L”, com porta principal e outra lateral. 

Área de serviço grande, toda gradeada. 

Quintal pequeno, com planta e parte cimentada. 

Jardim com muitas plantas. 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 3º  

Aberturas Com porta e janela de madeira gradeado 

Mobiliário Cama de solteiro (2 camas), quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato /Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Sim 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim de um lado direito. Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

A empregada não dorme com a idosa, apenas passa o dia, mas a idosa insistiu em dizer que 

ela é parte da família, pois está sempre ali. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A idosa não aceitou fotos. 
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Registro n.35 

 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  81 anos Número de moradores:  4 

Gênero  Feminino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  1º grau completo M1- IDOSA  

Profissão  “Do lar” M2- Filho, 39 anos, fundamental completo, servidor público. 

Fonte de renda Pensão M3- Filha, 35 anos, analfabeta; “do lar”. 

Problemas de saúde  Hipertensa M4- Filha, 30 anos- fundamental completo, servidora publica 

Condição de mobilidade 
Não tem problema de mobilidade. Renda familiar:   3 SM 

Principal fonte de renda:   Pensão (sustenta a casa). 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada 

Materiais  Piso Cerâmica 

Paredes Completa 

Coberta Telha aparente 

Esquadrias Porta e janelas de madeira 

Estado geral  Recém reformada 

Programa 1Sala pequena com poucos móveis  

Terraço com portão eletrônico e coberto (extensão da casa). 

Cozinha quadrada, sem janela 

3 Quartos com janelas de madeira  

1 Banheiro pequeno, com pia e chuveiro (com Box de acrílico),  

Quintal pequeno, todo cimentado e com uma parte coberta, fazendo um terraço 

Não possui jardim 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 1 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela de madeira 

Mobiliário Cama de casal, quarda-roupa 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta do Mato / Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Fixo 

Vizinhos imediatos  Sim Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

A família não autorizou fotos da casa nem da pessoa idosa. 
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Registro n.36 
 

A PESSOA IDOSA PARTICIPANTE 
 FAMÍLIA 

Idade  84 anos Número de moradores:   2 

Gênero  Masculino Moradores (status na família, idade, escolaridade, ocupação) 

Escolaridade  Analfabeto M1- IDOSO  

Profissão  Ajudante de construção M2- Esposa - 80 anos, fundamental incompleto. 

Fonte de renda Aposentadoria  

 Problemas de saúde Depressão Renda familiar:   2 SM 

 Condição de mobilidade Tem boa mobilidade Principal fonte de renda:  Aposentadorias 

 

CASA 

Posição no lote  Conjugada, divide o lote com a casa da filha (aos fundos) 

Materiais  Piso Cerâmica 

Paredes Pintura recente. 

Coberta Telha aparente. 

Esquadrias Porta e janelas de madeira. 

Estado geral  Recém reformada. 

Programa Sala pequena com poucos móveis.  

Cozinha quadrada, sem janela. 

3 Quartos, todos com janela de madeira gradeada 

1 Banheiro pequeno com Box, pia e chuveiro. 

Quintal grande, todo cimentado, com casa da filha e casa dos cachorros. 

Não possui jardim. 

Quarto do 

idoso  

Ocupantes 2 

Posição 1º 

Aberturas Com porta e janela. 

Mobiliário Cama de casal e quarda-roupa. 

 

LOCALIZAÇÃO  INFRAESTRUTURA  

Bairro/Município Ponta de Mato / Cabedelo Água encanada Sim 

ESF  Ponta de Mato Esgotamento sanitário Fossa 

Rua frontal  Pavimentada Energia elétrica Sim 

Calçadas próximas  Pavimentadas Telefone  Não 

Vizinhos imediatos  Sim Lixo  Coleta municipal 

 

OBSERVAÇÕES:  

São duas casas juntas, no quintal foi construída uma casa onde mora a filha com três 

crianças, que ficam o tempo todo na casa dos avos (casa da frente).  

* A esposa (80anos) não quis participar da pesquisa. 
 

 

PAINEL FOTOGRÁFICO 

O casal não autorizou fotos (da casa nem deles). 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 
 
 

 
 

Número CAAE:  

 
 

Pesquisador Responsável:  

 
 

Última Modificação:  

  

 

Tipo de 
Submissão:   

Selecione
 

 

Palavra-chave:  

 
 

  

 
« 
Situação da Pesquisa  

Marcar Todas  

Aguardando para Tramitar Não Aprovado na CONEP 
Recurso Não Aprovado 

no CEP 

Aprovado Não Aprovado no CEP 
Recurso Submetido ao 

CEP 

Em Apreciação Ética 
Pendência Documental Emitida 

pela CONEP 
Recurso Submetido à 

CONEP 

Em Edição 
Pendência Documental Emitida 

pelo CEP 
Retirado 

Em Recepção e Validação 
Documental 

Pendência Emitida pela CONEP 
Retirado pelo Centro 

Coordenador 

Não Aprovado - Não Cabe 
Recurso 

Pendência Emitida pelo CEP 
  

 

 
 

Projeto de Pesquisa: 

Tipo

 

Número 

CAAE  

Título da 

Pesquisa  

Pesquisador 

Responsável  

Versã

o  

Ultima 
Modificação

 

Situaç

ão  

Gestão da 
Pesquisa 

P 
17049513.8.00

00.5208 

A influência 
da interação 
do ambiente 
residencial na 
qualidade de 
vida da 
pessoa idosa 
ass(...) 

Analucia de Lucena 
Torres 

3 13/06/2014 
Aprova

do 
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