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INTRODUÇÃO: O conceito de Desenho Universal tem ganho expressão e segundo Pessegueiro (2014) consiste em conceber e criar de forma
universalmente acessível e utilizável por todos em geral. Acrescenta ainda que se destina a pessoas de todas as idades e diversidades tendo em conta
enfrentar os problemas específicos da mobilidade e da funcionalidade das pessoas com limitações. Tem como objetivo fomentar a inclusão e o
acesso universal. As barreiras arquitetónicas são obstáculos naturais, instalados ou edificados no meio urbano ou nos edifícios e que impedem ou
dificultam a livre circulação das pessoas (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004).

Consideramos Pessoa com mobilidade condicionada pessoa com mobilidade condicionada que consideramos por pensarmos mais inclusivo. Consiste
em todas aquelas pessoas em cadeiras de rodas, incapazes de andar ou que não conseguem percorrer grandes distâncias, pessoas com dificuldades
sensoriais (pessoas cegas ou surdas), e ainda aquelas que, em virtude do seu percurso de vida, se apresentam transitoriamente condicionadas, como
as grávidas, as crianças e os idosos (Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de Agosto). Os enfermeiros podem ser atores importantes na identificação das
barreiras arquitetónicas na comunidade e promotores para a sua eliminação pelo conhecimento da legislação específica e a correta orientação das
pessoas com mobilidade condicionada.

OBJETIVOS: Compreender se os enfermeiros têm conhecimento sobre o processo de orientação das pessoas com mobilidade condicionada no
sentido de eliminar barreias arquitetónicas existentes na comunidade.

METODOLOGIA: Pergunta de investigação: Será que os enfermeiros têm conhecimento sobre o processo de ativação dos meios próprios
responsáveis pela eliminação das BA existentes para as pessoas com mobilidade condicionada na comunidade? Para tal foi realizado um estudo
quantitativo, descritivo e transversal. Através de uma amostragem não probabilística , intencional constituída em bola de neve, obteve-se um
amostra de 36 enfermeiros. Como critério de inclusão enfermeiros que acedam a redes sociais (facebook) e email.. A colheita de dados foi efetuada
através de um questionário ad hoc de autopreenchimento com recurso ao formulário GOOGLE. A análise descritiva e quantitativa foi feita sobre as
seguintes variáveis : dados sociodemográficas dos enfermeiros e as barreiras arquitetónicas identificadas pelos enfermeiros na sua área residencial.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

Caracterização da amostra: dos 36 enfermeiros, 94,4% são do sexo feminino e 5,6% do sexo masculino. A idade dos enfermeiros varia entre 23 e 63
anos. Sendo a média de idades de 31,9 anos. Relativamente ao tempo em anos de exercício profissional a média de anos é de 8,8 anos. Verificou-se
que 41,7% possuem licenciatura, seguindo-se de 30,6% de enfermeiros Especialistas em Enfermagem de Reabilitação, 13,9% possuem outro
Mestrado em Enfermagem, 5,6% Mestrado em Enfermagem de Reabilitação e Doutoramento e 2,8% outra especialidade em Enfermagem. Exercem
funções na área Hospitalar 77,8% , em outras unidades 16,7% e 2,8% em Centro de Saúde e Cuidados Continuados.

Pela análise dos resultados 51,4% dos enfermeiros conhece qual o processo de ativação dos meios responsáveis para a eliminação das barreiras
arquitetónicas existentes para as pessoas com mobilidade condicionada na comunidade, 63,9% conhece a legislação específica em vigor, e 82,9%
conhece o símbolo internacional da acessibilidade. Por outro lado, 60% dos enfermeiros não sabe a quem se dirigir se precisar de solicitar
intervenção para eliminar algum tipo de barreira arquitetónica na comunidade e 55,6% no exercício da sua prática diária não desenvolve algum tipo
de intervenção no sentido de eliminar barreiras arquitetónicas.

Posteriormente foi solicitado aos enfermeiros que se situassem na sua área de residência e que expressassem a sua opinião sobre as barreiras
arquitetónicas que encontram mais frequentemente para pessoas com mobilidade condicionada em cada uma das situações que foram
apresentadas. E, verificamos que ainda há falta de passeios e percursos pedonais que cumpram o disposto na legislação; de instalações desportivas
com pelo menos um percurso acessível, faltam cabines de duche adaptada e nas piscinas públicas não são acessíveis a pessoas com mobilidade
condicionada. Na administração pública ainda encontramos também muitas barreiras. Nos locais de prestação de serviços 75% referem que às vezes
têm instalações sanitárias para pessoas com mobilidade condicionada.

DISCUSSÃO

Verifica-se ainda um elevado número de barreiras arquitetónicas quer dentro dos espaços (sejam de cariz privado ou público) quer na via pública.
Isto impede o total exercício de direitos e deveres consagrados na Constituição Portuguesa (Moniz, 2006). Nos Censos de 2011 cerca de 59% dos
edifícios não apresentavam entrada acessível a pessoas com mobilidade condicionada, sendo esse acesso possível somente em 41% dos edifícios.
(INE, 2011).

Relativamente às instalações desportivas verificamos pela análise dos dados que na sua maioria não apresentam pelo menos um percurso acessível,
cabines adaptadas nem rampas ou meios mecânicos para o acesso à água. Estes dados são corroborados por um estudo sobre a acessibilidade para
a prática do desporto adaptado num clube desportivo no Brasil em que verificaram que existiam barreiras arquitetónicas no acesso ao clube, bem
como ausência de rampas e a piscina existente não possuía qualquer adaptação para o acesso à água (Cardoso, et al., 2010).

As pessoas com deficiência enfrentam ainda enormes obstáculos à sua participação social devido a atitudes discriminatórias, barreiras
arquitetónicas e comunicativas, apoio inadequado no acesso à educação, exclusão e precariedade no mercado de trabalho (Martins, 2016).

CONCLUSÃO

Em Portugal, e apesar das sucessivas medidas legislativas levadas a cabo ainda persistindo uma larga percentagem de edifícios, espaços e
instalações que não satisfazem as condições mínimas de acessibilidade. Considerando a sensibilidade dos enfermeiros para a questão da
acessibilidade nenhum dos enfermeiros refere encontrar sempre passeios e percursos acessíveis nem instalações sanitárias em locais como cafés,
supermercados… nem sempre encontramos passeios e percursos, instalações desportivas, WC adaptado, piscinas, edifícios da administração
pública e locais de prestação de serviços totalmente acessíveis.

Para que a acessibilidade seja plena é necessário eliminar todo o tipo de barreiras do meio ambiente onde elas muitas vezes são as protagonistas.

Gráfico 1: Os passeios e outros percursos
pedonais como rampas e escadas
cumprem o disposto na legislação?

Gráfico 2: As instalações desportivas que
conhece têm pelo menos um percurso
acessível para cadeira de rodas?

Gráfico 4: Nas instalações de piscinas
públicas encontra pelo menos um acesso
à água por rampa ou por meios
mecânicos?

Gráfico 5: Nos edifícios da Administração
Pública (Juntas de freguesia, Segurança Social,
Repartição de finanças, entre outros), que
conhece, têm pelo menos um percurso
acessível para o acesso ao seu interior?

Gráfico 6: Nos serviços públicos (cafés, restaurantes,
escolas, supermercados, centro de saúde, entre
outros) há Instalações sanitárias para pessoas com
mobilidade condicionada?
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