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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A:             EXCERTO TRANSCRITO DE ENTREVISTA EXPLORATÓRIA COM RUI FONTES 

PRESIDENTE DA AAGI-ID 

Segunda-feira, 28 de Abril 2014, 18h 

Sede da AAGI-ID, Chelas, Lisboa 

 

Ariana Rupp:  Sendo a sua influência na saúde reconhecida por muitos especialistas, acha 

que a luz tem um impacto importante num lar de idosos? 

Rui Fontes: Ora bem, o que dizem eles e que são capazes de ter muita razão? A luz é 

essencial. Eu tenho 52 anos e 3 filhas. Quando vejo telenovelas com a filha do meio, que só 

consegue ver televisão com as luzes todas acesas, vejo a telenovela toda. Se bem que 

com a mais velha, vejo com as luzes apagadas e adormeço a meio. É natural, a toda a 

gente acontece isto! Portanto o ambiente faz-nos dormir mais ou menos, ficar mais ou 

menos tranquilos. A luz desperta-nos. 

AR:  Os residentes de um lar de idosos costumam então ter distúrbios de sono? 

RF: Todos os idosos têm distúrbios de sono. Alguns não têm, mas é a excepção que 

confirma a regra. Toda a gente a partir dos 65, 60 anos, queixa-se disso, daí a medicação. 

E porque têm problemas de sono? Porque, muitas vezes, a aposentação – isto é 

especulação – desregula o ciclo de vida no reformado. Ou seja, se não tem nada para 

fazer, dorme até às 11 horas. E se não tem nada para fazer depois de almoço, dorme a 

sesta. Nem sequer estava habituado a dormir a sesta, pois dantes trabalhava! O que vai 

dormir à noite? Deita-se, de facto, às 9 da noite mas acorda às 4 da manhã, quando é a 

noite mais noite, o escuro mais escuro, entre as 4 e as 6 de manhã. Para não 

incomodarem, levantam-se e caiem.  

AR:  Eles caiem? Não há iluminação de noite? 

RF:  Caiem. Não há referências durante a noite! Em Portugal não há nada disso, portanto 

caiem com mais frequência. O que se quer dizer com isto: a luz (e o som) é fundamental 

para diminuir as quedas. As quedas de noite são graves, habitualmente. Quando caiem, 

caiem dolorosamente. As quedas de dia são escorregamentos – escorrega da cama, da 

sanita – mas de dia estão mais acompanhados. Portanto caiem, fazem um traumatismo, 

mas raramente têm quedas muito violentas. De noite, estão sozinhos, para além da 

gravidade depois do abandono. Uma pessoa que caia não tem ninguém para a suportar. 

Eu tive uma senhora, por exemplo, que me caiu no chuveiro durante uma noite, não 

conseguiu chegar à torneira e fez uma queimadura no corpo todo, porque a água 

continuou a correr e durante a noite não vai lá ninguém. A pessoa está independente, está 

no quarto e ninguém vai incomodar.  

Nós estamos a chegar a uma conclusão que não está ainda estudada devidamente, mas, 

por exemplo, tivemos um aumento de quedas significativo no lar, durante o dia, e 

percebemos que isso é por causa da nossa forma de estar e de motivar a funcionalidade. 

Ou seja, há aqui uma contradição. Queremos que os idosos sejam funcionais, que eles 

andem, que façam as coisas sozinhos, mas corremos o risco de aumentar as quedas. 
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Portanto tem de haver aqui um ensino ao idoso de como ele deve andar, de como ele se 

deve levantar. Isto para lhe dizer que é muito importante o que você anda a estudar. Por 

exemplo, era obrigatório, para mim, que os lares, na legislação que se aplica, tivessem 

luzes automáticas nos rodapés. E a associação quer intervir nisso. As instituições andam 

todas com falta de dinheiro. Os LEDs têm a grande vantagem do consumo e da 

poupança, para além de iluminarem melhor. E trazem mais felicidade! Zonas iluminadas 

são mais felizes. Zonas escuras, zonas sombrias deprimem, chateiam, incomodam. A luz, 

tanto a solar como a luz artificial é importantíssima. Portanto o seu estudo é altamente 

pertinente num país em que não se fala disto. 

AR:  E que ainda por cima tem muito sol! 

RF:  Exactamente. E você tem os lares feitos ao contrário. Lares virados contra o sol… 

AR: …Mas como teríamos um orçamento muito limitado, as obras públicas estariam fora de 

questão? 

RF:  Às vezes há falta de vontade…Ao contrário do que se passa nos Estados Unidos, por 

exemplo, a Arquitectura não se especializou nesta área. A Arquitectura acha que fazer 

lares é fazer residenciais baratas. Fazer um lar, para um arquitecto, é como fazer um hotel. 

O que é que ele faz? Não trabalha com um programa funcional, não sabe nada de 

envelhecimento, nunca viu um velho senão o avô! É fundamental perceber-se que as 

paredes fazem diferença, a posição dos quartos, as escadas. Há uma quantidade de 

coisas que faz muita diferença. 

Nós andamos a trabalhar nisto. Ando a tentar que a minha instituição vá pagando 

lâmpadas aos poucos. A única coisa que está aqui a faltar é que isto havia de ter um 

significado em termos da qualidade dos cuidados, da qualidade de vida das pessoas. 

Você vai ver um lar com muitas pessoas felizes. Nós temos a rádio, a televisão e tudo aceso 

desde as 9 da manhã até à noite. Pesquise-nos sistemas para a gente pôr a luz consoante 

a luz solar. 

AR:  Com a luz solar é sempre mais complicado. Ou refere-se a luz de simulação? 

RF:  Sim, sistemas que vão mudando a intensidade da luz. Se isso fosse verdade, eu metia 

no lar. 
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APÊNDICE B:                                                           MODELO DE INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

DESIGN SISTÉMICO DE LUZ NATURAL E ARTIFICIAL 

   Para além da utilidade da iluminação no desempenho de tarefas diárias, os efeitos 

benéficos da luz natural na saúde física e mental têm sido cientificamente validados, 

nomeadamente na regulação do ritmo circadiano 1, na estimulação cognitiva 2 e na 

produção de vitamina D 3.  

   A luz pode ajudar a combater 1 a hipersonolência, a agitação nocturna, desequilíbrios 

hormonais, a diminuição da temperatura corporal, as indigestões… 2 a fadiga, a letargia, a 

depressão, as oscilações de humor, a demência… 3 a descalcificação óssea e as 

infecções virais… numa palavra, a luz é essencial à vida. 

A nossa investigação pretende recolher informação sobre as condições de 

iluminação natural e artificial em instituições residenciais para idosos. As 

suas respostas serão fundamentais para desenvolver um projecto que 

possa melhorar a qualidade de vida dos residentes e dos cuidadores. 

   Por favor, complete ou assinale (X) as respostas deste inquérito que lhe parecerem mais 

apropriadas, de acordo com a sua experiência profissional e pessoal. Pode seleccionar várias 

opções sempre que achar conveniente. Não hesite em colocar qualquer dúvida para o 

endereço ariana.iks.rupp@gmail.com. 

ILUMINAÇÃO PARA OS RESIDENTES: 

1  Contexto da localização da instituição:          Urbano       Semi-urbano        Rural 

2  Acesso dos residentes ao espaço exterior:  

 Proibido         Limitado        C/ acompanhamento        C/ vigilância          Livre        

3  Frequência de contacto visual e dérmico dos residentes com a luz natural:     

 Quase nunca        Ocasional        Diária 

4  Locais em que se pode/deve melhorar a relação dos residentes com a luz:     

 Quartos    Casas de banho   Refeitório    Terapia ocupacional   Zona de visitas 

 Zonas de circulação    Ginásio / Fisioterapia     Outro:___________________________ 

 

Tem alguma observação / recomendação quanto a necessidades de iluminação 

(natural ou artificial) dos residentes que não estejam a ser respondidas na instituição? 

 

 

 

 

ILUMINAÇÃO PARA OS CUIDADORES E A PRESTAÇÃO DE CUIDADOS: 

1  Está responsável por cerca de quantos residentes? ________________________________ 

    Quantos acamados? _________________   Quantos autónomos? ____________________ 

    Qual a prevalência de casos de demência?        Baixa            Média            Alta 

    Qual a prevalência de casos de depressão?        Baixa            Média            Alta 
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2  Locais em que os sistemas de iluminação são menos eficazes/menos fáceis de usar:     

 Quartos    Casas de banho   Refeitório    Terapia ocupacional   Zona de visitas 

 Zonas de circulação    Ginásio / Fisioterapia     Outro:___________________________ 

3 Qual o impacto da luz do espaço no seu bem-estar psicológico ou na sua 

motivação para prestar cuidados?              Baixo           Médio           Alto 

 

Tem alguma observação / recomendação quanto a necessidades de iluminação 

(natural ou artificial) dos cuidadores que não estejam a ser respondidas na instituição? 

 

 

 

 

 

ILUMINAÇÃO PARA TODOS NA RESIDÊNCIA: 

Na sua opinião, a luz deve promover:       

 A estimulação sensorial / cognitiva e a facilidade ao despertar (ex: ajudá-lo a     

oomanter-se alerta durante os turnos de noite) 

 O relaxamento e o bem-estar 

 A integração social e/ou a animação sócio-cultural 

 A privacidade e/ou a expressão pessoal 

 A segurança (ex: sensores de movimento, luz de presença nocturna) 

 A memória e a comunicação intuitiva (ex: alarmes de luz, códigos de cor) 

 A noção temporal e espacial da rotina diária da residência (ex: sinalética dinâmica) 

 A execução de tarefas de precisão (ex: a logística de medicamentos) 

 

ALGUNS DADOS BIOGRÁFICOS…            …para tirar máximo partido do seu valioso contributo!  

1  Idade:       menos de 25        25 - 35        35 - 45        45 - 65       mais de 65         

2  Sexo:      F    M               3  Profissão:_____________________________________________ 

4  Função na instituição: ____________________________________________________________ 

5  Habilitações:                                         

 Formação Profissional (e.g. IEFP)    

 Escolaridade Obrigatória 

 Ensino Secundário 

 Ensino Técnico-profissional  

 Ensino Superior Universitário  

 Ensino Superior Politécnico  

 

6  Nível de interacção com os residentes: 

 Relação pessoal  

 Cuidados directos diários 

 Cuidados indirectos diários 

 Apoio secundário diário  

 Apoio secundário ocasional  

 Outro:_______________________________

Muito obrigada pela sua colaboração! 
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ANEXOS  

 

ANEXO A:                 ESPECIFICAÇÕES LEGAIS SOBRE A ILUMINAÇÃO EM LARES DE IDOSOS 

Excerto do Despacho Normativo nº 12/98 de 25 de Fevereiro (Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade, 1998, p.773) 

a) A iluminação deve ser difusa e conduzir a um nível luminoso compreendido 

entre 150 lx e 250 lx em todas as áreas, excepto naquelas em que se 

desenvolvam actividades específicas que exijam níveis de iluminação 

compatíveis com as mesmas; 

 

b) Nos quartos, salas de estar, circulações e instalações sanitárias deve ser 

previsto um nível de iluminação de 100 lx a 150 lx, no mínimo; 

 

c) Nas áreas de trabalho, nomeadamente direcção, administrativos, salas de 

trabalho, salas de actividades, cozinha, lavandaria e outras, deve ser previsto 

um nível luminoso de 300 lx, no mínimo; 

 

d) Os níveis luminosos indicados podem ser obtidos à custa de uma iluminação 

geral ou à custa de uma iluminação geral conjugada com uma iluminação 

localizada sobre os «planos de trabalho», tendo neste caso em atenção que a 

iluminação geral não deve ter um nível inferior a um terço de iluminação sobre 

os «planos de trabalho»; 

 

e) O tipo de iluminação ideal é obtido com lâmpadas de incandescência. No 

entanto, e porque o rendimento destas lâmpadas é baixo, pode encarar-se a 

hipótese de iluminação fluorescente, desde que seja considerada a 

correcção do efeito estroboscópio e sejam utilizadas lâmpadas com uma 

temperatura de cor da ordem de 93% das características apresentadas pelas 

lâmpadas incandescentes; 

 

f) Se se optar por iluminação fluorescente deve haver o cuidado de compensar 

o factor de potência da mesma, a fim de não sobrecarregar os circuitos de 

iluminação. As lâmpadas a utilizar deverão ter uma temperatura de cor da 

ordem dos 2650 K e um índice de restituição de cores da ordem dos 93%; 

 

g) Os comandos da instalação de iluminação devem permitir, sempre que 

possível, mais de um nível luminoso e serão montados à altura dos puxadores 

das portas; 

 

h) Nos quartos, junto às camas, deve ainda prever-se uma iluminação local, fixa 

na parede e com comando independente; 

 

i) Deve ser prevista uma iluminação de vigília que permita a circulação 

nocturna sem utilização da iluminação normal; 

 

j) Nos quartos esta iluminação será obtida através de armaduras de luz rasante 

e montadas perto do pavimento; 

 

k) Deve ser prevista uma iluminação de emergência que permita a circulação 

em casos de falha da iluminação normal. 
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ANEXO B:                                            REQUISITOS DE ILUMINAÇÃO EM LARES DE IDOSOS 

Excerto das Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais - Lares de 

Idosos do ISS (2007, p.144), espaços interiores e actividades 

  

 
 

 

 

Legenda:  

 Em: iluminância; 

 UGR: grau de encadeamento; 

 Ra: índice de reprodução cromática. 
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Excerto das Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais - Lares de 

Idosos do ISS (2007, p.139), iluminação natural 

 

 
 

 

 

Excerto das Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais - Lares de 

Idosos do ISS (2007, p.153), acabamento das superfícies interiores 
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ANEXO C:                  NORMAS EUROPEIAS DE ILUMINAÇÃO PARA ESPAÇOS DE SAÚDE 

Excerto da norma revista EN 12464-1 (2009, pp.38-39), salas gerais e enfermarias 

 
Legenda:  

 Êm: iluminância; 

 GRL: grau de encadeamento; 

 U0: índice de uniformidade;  
 Ra: índice de reprodução cromática. 


