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RESUMO 

 
O referido trabalho tem como objetivo identificar e analisar os itens básicos de acessibilidade 

existentes nas edificações dos hospitais públicos na microrregião do Vale do Açu, Rio Grande 

do Norte, Brasil. A pesquisa trata-se de um estudo de caso, quali-quantitativo, realizado entre 

dezembro de 2018 a janeiro de 2019, para mapear o hospital público de cada um dos nove 

munícipios que compõe a microrregião estudada e verificar a presença de itens básicos de 

acessibilidade na edificação de cada um deles. Os dados foram coletados por meio de: visitas 

às nove unidades básicas; e questionários aplicados a seus funcionários e pacientes com alguma 

mobilidade reduzida ou deficiência física temporária ou permanente. Dos 20 (vinte) itens 

observados durante toda a análise, apenas um deles foi encontrado em todas as unidades 

visitadas, que são as rampas nas calçadas. Este resultado já é o suficiente para perceber e 

concluir que é inexistente a acessibilidade nas edificações de atendimento à saúde da 

microrregião do Vale do Açu. E que, portanto, existem barreiras físicas e arquitetônicas que 

comprometem o direito de acesso de muitas pessoas aos serviços públicos de saúde. A falta de 

conhecimento das pessoas a respeito da conceituação do tema, e a falta de fiscalização pela 

própria população e poderes instituídos contribuem para a existência desta inacessibilidade. 
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ABSTRACT 

 
This work aims to raise the basic accessibility items in public hospitals in the Vale in Açu 

microregion, Rio Grande do Norte, Brazil. The research is a qualitative and quantitative case 

study carried out between December 2018 and January 2019 to map the main public hospital of 

each of the nine municipalities that make up the micro-region studied and verify the presence 

of basic items of accessibility in the building of each one of them. Data were collected through: 

visits to nine basic units; and questionnaires applied to their employees and patients with some 

reduced mobility or physical disability (temporary or permanent). Of the 20 (twenty) items 

observed throughout the analysis, only one of them was found in all the units visited, which 

arethe ramps on the sidewalks. This result is enough to realize and conclude that there is no 

accessibility in the health care buildings of the microregion of the Vale in Açu. And that, 

therefore, there are physical and architectural barriers that compromise the right of access of 

many people to public health services. The lack of knowledge of the people about the 

conceptualization of the subject, and the lack of inspection by the population itself and of the 

instituted powers contribute to the existence of this inaccessibility. 
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INTRODUÇÃO 

 
De acordo com os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com 

o censo demográfico de 2010, 45,6 milhões de pessoas apresentam algum tipo de deficiência, 

totalizando aproximadamente 23,9% da população brasileira, sendo 35.791.488 com 

necessidades visuais, 13.273.969 com dificuldade motora e 9.722.163 com perda auditiva. 

Como se observa na figura 1 a região Nordeste apresenta o maior percentual da população que 

declara possuir algum tipo de deficiência seja motora, auditiva, visual ou mental/intelectual em 

diferentes graus de dificuldade (IBGE, 2010). Esses dados destacam quão grande é a parcela da 

população que enfrenta dificuldades diariamente ao circular os espaços livres e no ambiente 

construído, seja público ou privado (SILVA, 2014). 

Figura 1- Porcentagem de população com deficiência 

 

 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia IBGE. 



Segundo o dicionário Michaelis acessibilidade significa “qualidade do que é acessível, 

facilidade de acesso, de aproximação, procedimento e obtenção”. Mas qual a relação desta com 

a legislação? De acordo com a Lei nº 5.296, 2 de dezembro de 2004, acessibilidade é: 

Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 

mobiliários, e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transportes e 

dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora 

de deficiência ou com mobilidade reduzida. (BRASIL, 2004, p.). 

Para fins de uma análise mais aprofundada, neste trabalho delimitou-se a 

acessibilidade à recursos utilizados para a rota de acesso interna e entorno dos hospitais 

públicos. Segundo a ABNT NBR 9050 (BRASIL, 2015, p.) uma rota acessível é: “um trajeto 

contínuo, desobstruído, e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de espaços 

e edificações, e que possa ser usado de forma segura e autônoma por todas as pessoas...” 

“Vale ressaltar que o ambiente sócio físico é o principal causador das dificuldades 

impostas à livre circulação dos indivíduos. Tais barreiras podem tanto ser físicas como 

comunicacionais, sociais e/ou atitudinais.” (ELALI et al, 2010). Dessa forma a acessibilidade 

se expande enquanto conceito, ao incluir além da estrutura arquitetônica, elementos como 

mobiliários, equipamentos, transportes e os sistemas de comunicação e informação. A definição 

de acessibilidade na área da saúde deve considerar a autonomia e segurança dos pacientes e 

funcionários no espaço hospitalar. 

Já quando se fala em deficiência, a ABNT se refere a alguma limitação física, sensorial 

ou intelectual que uma pessoa possui. Baseando-se na redação do Decreto que estabelece a 

Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, é considerada deficiência física “a 

alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 

comprometimento da função física... Exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções”. (BRASIL. 2004, Art. 4º). Já a Organização 

Mundial da Saúde, por meio da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde – CIF, considera que “deficiências são problemas na função ou estrutura do corpo, tais 

como um desvio ou perca significativa” (OMS, 2003). 

Conseguir implantar a acessibilidade arquitetônica nos espaços urbanos favorece 

inclusive as pessoas com algum tipo de mobilidade reduzida, e para isso a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas - ABNT estabelece “critérios e parâmetros técnicos a serem observados 



quando do projeto, construção, instalação, e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos às condições de acessibilidade”. (BRASIL, 2004, p.) 

A acessibilidade está intimamente associada ao direito de ir e vir de qualquer cidadão 

à espaços que as cidades ofereçam, sejam eles públicos ou privados. É necessário e ideal seguir 

e cumprir os critérios adotados pelo desenho universal expresso na Lei 10.098/2000, que busca 

a concretização da acessibilidade e visa a promoção da inclusão social. O Decreto 5296/2004, 

artigo 8º e inciso IX, dá ênfase ao Desenho Universal e explicita: 

O projeto universal é o processo de criar os produtos que são acessíveis para todas as 

pessoas, independentemente de suas características pessoais, idade ou habilidades... 

A meta é que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado e 

usado, independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua 

mobilidade. (GABRILI, 2008, p.8) 

Um aspecto importante na observação da acessibilidade nos hospitais, escolas e demais 

espaços é recorrer as Normas Brasileiras para sua implementação: NBR 9050, NBR 13.994, 

NBR 14.020, NBR 14.021, NBR 14.022, Lei 11.987/1996. Por tanto como se pode perceber 

muitas Leis e Normas foram criadas para garantir o poder público e os cidadãos a seguirem 

essas especificações.” (GABRILI, 2008, p.22). 

Porém, considerando o período de construção ou de reformas a questão da 

acessibilidade não tinha a relevância como na atualidade. Sendo indispensável uma gestão de 

saúde que tenha sensibilidade e atenção para a necessidade de viabilizar. No Brasil, quando se 

faz uma busca na literatura sobre a acessibilidade (FREIRE et al., 2008); em particular na área 

de saúde pública identificam-se poucos estudos a respeito. E se considerarmos na região 

Nordeste esse tema torna-se mais escasso ainda, o que dificultou e ao mesmo tempo gerou 

motivação para a realização deste estudo. 

O Vale do Açu é uma microrregião das dezenove existentes no Rio Grande Norte, ela 

abrange uma área de 4.756,1 km², correspondente a 9,06% do território do estado, e é 

constituída por nove municípios. O território Açuense tem destaque das demais por ser uma das 

regiões nordestinas bastante provida de recursos naturais. Nela reside 140.534 pessoas 

equivalente a 4,4% da população estadual. Devido ao considerável número de habitantes 

residentes da microrregião tornou-se necessário o estudo de caso quantitativo e qualitativo sobre 

acessibilidade arquitetônica em seus principais hospitais públicos. 



A realidade é que, infelizmente, mesmo com uma vasta gama de leis direcionadas a 

promoção da inclusão social em espaços públicos, indivíduos com algum tipo de deficiência ou 

mobilidade física reduzida ainda enfrentam grande dificuldade a obtenção desse direito. Além 

disso, pessoas com alguma deficiência apresentam uma maior necessidade do uso de serviços 

de saúde para realizar a manutenção de sua integridade física/mental. 

As pessoas que precisam de acessibilidade nos sistemas de saúde enfrentam desafios 

seja devido à falta de programas de acessibilidade a hospitais, seja pela falta de planejamento 

integrado aos serviços de infraestrutura e de saúde pública, hospitais construídos sem estar nas 

normas da acessibilidade seja pelo o período que foi construído e não era uma exigência, seja 

por falta de responsabilidade com o patrimônio público, entre outros. Os impactos da falta 

desses serviços podem ser irreversíveis na vida de uma pessoa podendo gerar transtornos ao 

longo da vida, sendo indispensável a fiscalização das políticas de acessibilidade hospitalar. 

Com base nestas informações, este trabalho tem como objetivo primordial identificar 

e analisar os itens básicos de acessibilidade arquitetônica que os nove principais hospitais 

públicos da microrregião do Vale do Açu. Espera-se com o resultado deste trabalho, contribuir 

para uma melhor gestão nos serviços hospitalares da região estudada, diminuindo assim a 

resistência das pessoas com deficiência ou mobilidade física reduzida a procurar os serviços 

públicos de saúde. E consequentemente contribuindo para a melhoria na qualidade de vida 

dessas pessoas, que além de representar um grande número, é de suma importância na nossa 

sociedade. 

1. MÉTODOS 

 
A pesquisa trata-se de um estudo de caso com caráter qualitativo e quantitativo. De 

início, foi realizado um cronograma de visitas e em seguida mapeou-se a estrutura arquitetônica 

de nove hospitais públicos, um em cada município que compõe a microrregião do Vale do Açu, 

no Rio Grande do Norte, ilustrados na Figura 2: Alto do Rodrigues, Assú, Carnaubais, 

Ipanguaçu, Itajá, Jucurutu, Pendências, Porto do Mangue e São Rafael. 

Para obter o levantamento primário dos dados, foram realizadas visitas a estes 

hospitais públicos. Os estudos de campo foram efetivados entre os dias 26 de Dezembro de 

2018 e 18 de Janeiro de 2019 e foram custeadas com recurso financeiro próprio da pesquisadora, 

sendo assim, limitou-se as visitações a uma única vez em cada unidade de saúde, num período 

de tempo de quatro horas (em média um turno) em cada hospital. 



Figura 2 Mapa do Vale do Açu 

 

Fonte: Disponível em: http://www.corecon-rn.org.br. Acesso em: Março de 2019. 

 

Em todas as visitas realizou-se uma entrevista com um funcionário e um paciente do 

hospital analisado, por vez. Foi aplicado a eles questionários e formulários com questões 

objetivas e subjetivas pessoais no qual todas tratava-se da acessibilidade oferecida pelo órgão 

público municipal de saúde. Antes de iniciar a abordagem foi apresentado aos participantes o 

significado da palavra acessibilidade de acordo com a Norma Brasileira 9050 (BRASIL, 2004) 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). E para registrar a acessibilidade física 

nas edificações de cada unidade de saúde utilizou-se câmera fotográfica. 

O questionário e formulário aplicados aos participantes da pesquisa abrange dados de 

identificação do hospital, do entrevistado e tópicos sobre sua estrutura física (interna e externa), 

e mobiliários. Dessa forma pode-se identificar se há evidencia de acessibilidade no entorno e 

interior dos espaços físicos das dependências dos hospitais, bem como o acesso ao prédio e 

condições de circulação nos interiores. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Para preservar a imagem da gestão política e reputação das nove cidades visitadas, nos 

resultados seus nomes foram substituídos por nomes de plantas que constituem o Nordeste ou 

estão presentes no bioma da caatinga, vegetação predominante do Vale do Açu: Aroeira, Cacto, 

Ipê, Quipá, Jurema, Angico, Caroá, Malva e Palma. 

http://www.corecon-rn.org.br/


COLETA DE DADOS 

 
Nos gráficos apresentados nas Figuras 3 e 4 mostram os itens básicos de acessibilidade 

analisados e encontrados por unidades (análise quantitativa) de hospitais da área estudada. 

Figura 3- Itens encontrados na área externa das unidades de saúde dos nove municípios. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 
Figura 4 Itens encontrados na área interna das unidades de saúde dos nove municípios 

 

 
Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

Dos vinte (20) itens básicos analisados na pesquisa apenas nove (9) foram encontrados 

nas edificações de atendimento a serviços de saúde pública, são eles: rampas na calçada; 

corrimão na calçada; estacionamento com vaga para pessoas com deficiência; largura de 

corredores e portas adequada; banheiros adaptados; alto falante para chamada; pessoa 

capacitada em LIBRAS; sinalização de emergência visual; e setas indicativas de direção a textos 

e figuras. 



Pode-se observar a grande escassez da acessibilidade arquitetônica na região com o 

baixo resultado obtido. Houve unidade hospitalar com apenas 1 item de acessibilidade. Assim 

como também houve hospital apresentando 8 itens. Com os dados apresentados nas Figuras 3 

e 4 pode-se perceber que: 

• Todos os nove hospitais possuem rampas na calçada; 

 
• 88,88% que se refere a 8 unidades de saúde, apresentam largura de corredores e portas 

adequada; 

• Apenas 4 hospitais visitados possuem banheiros adaptados, entretanto localizam-se 

apenas em um setor da enfermaria, resultando em uma quantidade insuficiente para atender a 

demanda de pacientes; 

• Dois hospitais possuem estacionamento com vaga para pessoas com deficiência; 

 
• E somente 1 hospital possui: corrimão integrado à rampa na calçada, alto falante para 

chamada na recepção para auxiliar as pessoas com deficiência auditiva; assim como pessoa 

capacitada em Língua Brasileira de Sinais - Libras, sinalização de emergência visual e setas 

indicativas de direção a textos e figuras para auxiliar a locomoção no ambiente interno. Além 

das questões objetivas sobre a existência dos itens básicos, foram feitas duas perguntas 

subjetivas pessoais: 

- Uma para um(a) funcionário(a) público: “Percebeu falta de acessibilidade em algum 

atendimento a pacientes com deficiência (temporária ou permanente)?” 

- E a outra para um(a) paciente do hospital público visitado: “Enfrenta algum tipo de 

dificuldade de acesso aos serviços de acessibilidade arquitetônica prestados pelo hospital? Se 

sim, qual?” 

Como podemos observar na figura 5, dos 9 funcionários entrevistados 4 não 

perceberam falta de acessibilidade nos atendimentos a pacientes com alguma deficiência. E dos 

9 pacientes, 3 garantiram não sentir dificuldade de acesso aos serviços prestados pelo hospital, 

exceto na locomoção da residência para o hospital, o que seria outro tema a ser discutido. 

Os funcionários e pacientes que responderam “sim” a estas duas perguntas tiveram 

suas respostas pessoais apresentadas nas análises do diário de campo. 

 

 

 



Figura 5- Gráfico representando as respostas dadas pelos funcionários e pacientes entrevistados. 
 

 
 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

PERFIL DOS PACIENTES 

 
Como explicita as figuras abaixo, em relação aos pacientes entrevistados pode-se notar 

que o baixo nível de escolaridade pode ser um indicativo para a falta de conhecimento na 

temática, nota-se também que maioria possuía idade a cima de 45 anos (idade propensa a 

apresentar mobilidade física reduzida). Cabe ainda destacar que dos nove pacientes 

entrevistados cinco eram da zona rural, em que o acesso ao hospital se torna mais difícil pela 

falta de transporte público, visto que o número de ambulâncias não responde a demanda da 

maioria. 

Figura 6 - Idade em porcentagem dos nove pacientes entrevistados 

              Fonte: Autoria Própria (2019) 

 

  

 



 

Figura 7 - Zona de habitação dos pacientes 

entrevistados. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

Figura 8 - Nível de escolaridade dos pacientes 

entrevistados. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2019. 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 
As respostas das questões objetivas e subjetivas pessoais obtidos nos nove hospitais, 

foram melhor relatadas e documentadas por município na sequência apresentada a baixo. Vale 

ressaltar que as adequações nas estruturas físicas arquitetônicos são práticas para todos os 

cidadãos e não apenas para as pessoas com alguma deficiência física. Entre as adequações 

podemos citar: 

Estacionamentos amplos e seguros próximos a edifícios, interligados por caminhos com 

guias rebaixadas; Entradas de edifícios e de salas sem degraus; Rampas de acesso em vez de 

escadarias (inclinação de 1:12 ou 8%); Assoalhos e pisos antiderrapantes; carpetes de ponto 

firme e pelo curto; Acesso livre para pessoas em cadeiras de rodas aos elevadores; Corrimãos 

em todas as escadarias estendendo-se além dos primeiro e último degraus; Sanitários com boxes 

amplos e barras de apoio; E telefones e bebedouros e outros mobiliários de uso coletivo mais 

baixos, para serem utilizados por pessoas em cadeiras de rodas. 

2.1. Aroeira 

 
O hospital da cidade de “Aroeira” foi construído em 26/03/1999 e já presenciou várias 

reformas em sua estrutura física, a última foi datada em 26 de março de 2004, porém nenhuma 

atendeu aos critérios das normas de acessibilidade. Após a visita ao hospital, e apesar de possuir 

ambientes bem equipados, climatizados e boa higienização identificou-se somente 3 itens 

básicos acessíveis no estabelecimento: rampas na calçada, corredores e portas com largura 

adequada e apenas dois banheiros acessíveis localizados na sala de internamento. A 

recepcionista entrevistada garantiu: 



Nunca presenciei problema em atender algum paciente por falta de acessibilidade 

aqui no hospital. (Funcionária, hospital Aroeira, 07/01/2019). 

Tal situação pôde ser comprovada pelo paciente entrevistado, um padeiro de idade 

avançada, com perda parcial da audição, que afirmou: 

Apesar de não ouvir bem, eu consigo me virar e ser atendido sem a ajuda da minha 

filha ou genro, o problema está em chegar no hospital, pois moro na zona rural. 

(Paciente, hospital Aroeira, 07/01/2019) 

2.2. Cacto 

 
No hospital Municipal de “Cacto” houve inúmeras reformas desde o ano de 

construção, porém nenhuma atendeu as normas da acessibilidade. Os únicos itens básicos de 

acessibilidade identificados na edificação foram: rampas na calçada, largura de corredores e 

portas adequadas e autofalante para chamada na recepção de atendimento. O hospital conta com 

uma verba destinada em 2018 para melhoria de sua estrutura física, no entanto a reforma está 

em andamento o que resultou durante a visita a imagem de um ambiente caótico e 

desorganizado. A chefe executiva (entrevistada) assume: 

Infelizmente nosso hospital não é nada acessível, espero que muitos desses itens 

inclusos na entrevista se façam presente no prédio após a reforma, banheiro 

adaptado certeza terá, é o mínimo né? (Funcionário, Hospital Cacto, 10/01/2019) 

A necessidade da acessibilidade foi comprovada por uma paciente assídua do hospital, 

dona de casa e agricultora com mobilidade física reduzida, a qual garantiu: 

Eu conseguiria subir a rampa da calçada e andar nos corredores sozinha se aqui 

tivesse essas barras de apoio, tenho amigos que assim como eu sempre precisam da 

ajuda de alguém da família para ir a qualquer lugar da cidade não somente ao 

hospital. (Paciente, Hospital Cacto, 10/01/2019) 

2.3. Ipê 

 
O hospital da cidade “Ipê” de todos os hospitais visitados da região foi considerado 

como o pior em estado crítico de estrutura e serviço ofertado. A edificação segundo a diretora 

geral (entrevistada), não houve reforma alguma na estrutura física, e muito menos nas normas 

de acessibilidade. O estabelecimento conta apenas com 1 item básico de acessibilidade: rampas 

na calçada. Mesmo com a inexistência evidente da acessibilidade, a diretora informou não 

presenciar dificuldades no atendimento aos pacientes, o que não condiz com a satisfação do 



paciente entrevistado na enfermaria, um agricultor com mobilidade física reduzida que alega 

sentir falta de barras de apoio nos ambientes do hospital e afirma: 

É um descaso, aqui na enfermaria homens ficam junto com mulheres, é tudo sujo, 

alagado, olhe lá o banheiro, não dá para usar, o vaso parece feito para criança, não 

sei se aqui tem esse ‘negoço’ de acessibilidade não, mas nada aqui é bom minha 

filha...” (Paciente, hospital Ipê, 08/01/2019). 

2.4. Quipá 

 
O hospital da cidade “Quipá” passou por reforma por volta do ano de 2015, entretanto 

conta apenas com três itens básicos de acessibilidade, os mais comuns nos hospitais municipais 

da região: rampa na calçada, largura de corredores e portas adequadas ou suficientes para 

manobrar cadeira de rodas e dois banheiros acessíveis. A funcionária entrevistada já enfrentou 

dificuldades no atendimento à pacientes com mobilidade física reduzida e com deficiência 

visual, ela afirma que o hospital carece e necessita de corrimão na calçada, piso e sinalização 

tátil e uma recepção com altura e condição física que facilite o acesso a todos os pacientes. 

De vez ou outra surge algum paciente com alguma deficiência física, geralmente 

idosos, não é tão comum encontrar algum todo dia, mas também não é tão raro. Seria 

até prazeroso trabalhar em um ambiente que obedecessem às leis normativas, isso 

nos beneficiaria muito. (Funcionária, hospital Quipá, 09/01/2019). 

2.5. Jurema 

 
O hospital da cidade de “Jurema” recebeu verba para a realização de uma atual reforma 

na infraestrutura do prédio no ano vigente. A diretora geral (entrevistada) garante que as normas 

de acessibilidade estarão inclusas no projeto e execução da reforma. O ambiente hospitalar 

atualmente conta com dois itens básicos de acessibilidade: rampas na calçada e corredores e 

portas com larguras adequadas e suficientes para manobrar cadeira de rodas. A diretora 

considera de suma importância o cumprimento das normas de acessibilidade, pois além de 

garantir a segurança e autonomia dos pacientes, facilitará e agilizará o seu próprio trabalho. 

 

 
Muitas vezes precisei me ausentar da parte burocrática aqui no meu escritório para 

ajudar na locomoção interna de pacientes principalmente com mobilidade física 

reduzida. (Funcionária, hospital Jurema, 17/01/2019) 

Tal problema pôde ser comprovado na declaração da paciente entrevistada (dona de 

casa, agricultora e assídua do hospital) que alega ter dificuldade não apenas na locomoção da 



sua residência para o hospital, como também dentro do próprio prédio de serviço de saúde, 

sendo preciso sempre ser acompanhada por sua filha para usufruir do serviço público com 

segurança. 

2.6. Angico 

 
O hospital da cidade de “Angico” está com uma reforma estrutural física em 

andamento o que impossibilitou o registro fotográfico de sua estrutura, porém de todos os 

hospitais visitados foi o melhor no quesito acessibilidade, registrava 8 itens básicos acessíveis 

até o dia de início da reforma, eram eles: Rampas e corrimão na calçada, estacionamento com 

vaga para pessoas com deficiência, portas e corredores com largura adequada, dois banheiros 

devidamente adaptados, pessoa capacitada em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), 

sinalização de emergência visual, e setas indicativas de direção a textos e figuras. A diretora 

administrativa (entrevistada) assume: 

Sou bastante a favor da inclusão social, tenho domínio em libras o que me destacou 

dos demais profissionais do hospital, e me foi bastante útil a atendimentos a alguns 

pacientes surdos. Não temos muitos dos itens de acessibilidade analisados na 

entrevista, mas alguns itens inexistentes serão levados em consideração e inseridos 

no espaço físico arquitetônico do hospital durante a reforma. (Funcionária, hospital 

Angico, 18/01/2019). 

Já o paciente entrevistado é estudante, trabalha como vendedor e encontra-se com uma 

mobilidade física reduzida temporária ocasionada por um acidente de trânsito, o mesmo 

garante: 

Após o acidente fui muito bem atendido aqui, só tive dificuldade para usar o banheiro 

porque não tem barras onde me apoiar. (Paciente, hospital Angico, 18/01/2019). 

2.7. Caroá 

 
O hospital da cidade “Caroá” passou por uma última reforma estrutural física no dia 

25 de maio de 2012. E atualmente possuem três itens básicos de acessibilidade, os mais 

comuns encontrados nos hospitais da região: rampas na calçada, largura de corredores e portas 

adequada e um banheiro unissex adaptado com barra de apoio. A enfermeira coordenadora do 

hospital ver extrema importância de adaptar o local às novas normas de acessibilidade para 

garantir maior segurança e conforto aos seus pacientes, contudo ela acredita que devido a 

população do município ser baixa, não presenciou até o momento muita dificuldade por falta 

desses itens na prestação do serviço de saúde na sua unidade hospitalar. 



Eu acho a acessibilidade importante, porém sua ausência nunca foi motivo de 

reclamação nos atendimentos daqui. (Funcionária, hospital Caroá, 11/01/2019). 

Sua afirmação foi reforçada pela paciente entrevistada (pescadora) que garantiu sentir 

dificuldade apenas para se locomover da sua residência para o hospital. 

2.8. Malva 

 
O hospital da cidade “Malva” apesar de algumas reformas nunca houve mudanças no 

que se refere às normas de acessibilidade e possui apenas dois itens básicos acessíveis: rampa 

na calçada e largura de portas e corredores adequada. Apesar da falta de acessibilidade a técnica 

de enfermagem e funcionária do hospital (entrevistada) declara: 

Nunca vi dificuldade em algum atendimento por falta de acessibilidade, mas sinto a 

necessidade de macas com grade para uma maior segurança dos pacientes, muitas 

vezes ficamos observando os pacientes dormirem por medo de caírem da maca. 

(Funcionária, hospital Malva, 05/01/2019). 

O paciente entrevistado (agricultor) possui uma mobilidade física reduzida, contudo 

garantiu: 
 

Eu nunca senti dificuldade alguma em ser atendido, gosto muito do hospital daqui, 

pode não haver acessibilidade, mas os funcionários são excelentes e me ajudam 

sempre. (Paciente, hospital Malva, 05/01/2019). 

2.9. Palma 

 
Já o hospital da cidade “Palma” representado por sua coordenadora hospitalar 

(entrevistada) não passou por reformas significativas desde a data de sua construção. O que 

pôde ser percebido na visita através de uma infraestrutura física ultrapassada, por exemplo: piso 

e mobiliários deteriorados e antigos, além de possuir apenas um item básico de acessibilidade: 

corredores e portas com largura adequada e suficiente para manobrar cadeira de rodas. A rampa 

na calçada não se fez necessário pois o terreno é totalmente. Mesmo com uma estrutura física 

arquitetônica ultrapassada a coordenadora afirma não passar por dificuldades nos atendimentos 

diários à pacientes devido à falta de acessibilidade. Porém o paciente entrevistado (um 

agricultor) possui mobilidade física reduzida e deficiência parcial auditiva e garantiu: 

Eu sinto dificuldade de me locomover até aqui, além disso o hospital daqui é muito 

antigo, já está todo deteriorado, mas seria muito bom se houvesse uma recepção 

maior e um painel eletrônico para chamada na recepção. (Paciente, hospital Palma, 

09/01/2019). 



CONCLUSÃO 

 
Este estudo sobre acessibilidade teve como objetivo identificar e analisar os itens 

básicos de acessibilidade arquitetônica dos nove hospitais públicos da microrregião do Vale do 

Açu. Para tanto, teve como referencial teórico as leis e normativas que regulam a acessibilidade 

como um conceito plural que respeita o desenho universal e a diversidade humana. Foi realizada 

a metodologia de estudo de caso em nove hospitais públicos da microrregião do vale do Açu. 

Após o estudo em que apenas 9 (nove) itens de acessibilidade, de 20 (vinte) itens 

analisados, foram encontrados ficou evidente o descaso e a ausência da acessibilidade nos 

ambientes hospitalares visitados. Esse déficit gera complicações na vida social da população 

que possui alguma deficiência física na microrregião. Seus direitos são violados e a resistência 

a frequentar as unidades de saúde intensifica cada vez mais este problema social e prejudicam 

sua saúde. A falta de conhecimento sobre a acessibilidade torna-se um agravante no processo 

de fiscalização para a garantia dos direitos. Para disseminar informações e conhecimentos sobre 

acessibilidade, seria interessante e conveniente a confecção e distribuição nos hospitais públicos 

de uma cartilha que aborde a temática em questão. 

Cabe ainda destacar que a norma da ABNT 9050 está em vigor desde 2004 já se 

passaram 15 anos e infelizmente os hospitais visitados não apresentavam a efetivação das 

normas de acessibilidade, inclusive os que já tiveram reformas recentes não atenderam as 

especificidades das normas.
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